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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 7261/22-2-13 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄450) καθορίστηκαν οι διαδικασίες και
τα κριτήρια για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»
(Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
Στην με αριθ. πρωτ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942Β΄ - Διορθ.σφαλμ. στο
ΦΕΚ 3635Β΄) ΚΥΑ «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», ορίζονται τα εξής:
«Αρθρο 3.Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ: 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.(..).
Αρθρο 9.Μεταβατική διάταξη: «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.»

Με το αριθ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών
αναφέρει 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 Αποτελεσμάτων 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. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει

να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η
Σεπτεμβρίου 2018.
Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση
των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και οι απαραίτητες
διευκρινίσεις για την κατανόηση της νέας μεθοδολογίας στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης
των οικονομικών στόχων των ΟΤΑ που καθιερώνεται με την ως άνω απόφαση.(..)».

Με την αριθ. 208/2018 απόφασή του το δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας &
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας με το δ.τ. «ΚΑΠΑ» ενέκρινε την υποχρεωτική
αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 και της παρ. 3 του
άρθρου 234 του Ν. 3463/06 «κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» για τις
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Ν.Π. που αφορούν τον
προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την
επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών
που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται
προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.
Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται
μέσα σε (10) δέκα ημέρες αφότου περιήλθε στο Νομικό Πρόσωπο η εγκριτική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της αριθ. 208/2018 απόφασης του δημοτικού
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας με το
δ.τ. «ΚΑΠΑ».
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