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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.

Σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. 
συνήλθε σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, 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. 17.951/28-12-2020 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 τέσσερα (4) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. 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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
           Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

2. Διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 
2021.

3. Χορήγηση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου 
του  Δήμου  Έδεσσας  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης 
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«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  και προμήθεια γάλακτος για την ανάγκη των υπαλλήλων του Δήμου 
Έδεσσας».

4. Χορήγηση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 
του Δήμου Έδεσσας και των νομικών του προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως 
και το 2020».

5. Κατάρτιση  όρων  και  συγκρότηση  επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης 
και  παρακολούθησης  παρόδιας  ελεγχόμενης  στάθμευσης με χρήση εμβυθισμένων 
αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας».
             Η συνεδρίαση κρίθηκε από την υπηρεσία ως κατεπείγουσα προκειμένου να 
εισηγηθεί  έγκαιρα η Οικονομική Επιτροπή το ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης του 
Δήμου  οικ.  έτους  2021  ενόψει  της  27ης  συνεδρίασης  2020  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου,  να δοθεί εντός του έτους 2020 παράταση στις συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης των προμηθειών και προκειμένου να μην απενταχθεί η προμήθεια από το 
Πράσινο Ταμείο.
           Η Οικονομική Επιτροπή 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. 
           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους  συμπληρωμένους 
πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε στη λήψη των 
αποφάσεων τόσο στο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
        ► Σύνταξη σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.
            το οποίο κρίθηκε ως κατεπείγον και έπρεπε να συζητηθεί στη συνεδρίαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. πρωτ. 17.993/28-12-2020 εισήγηση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
       Η  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Έδεσσας  στο  πλαίσιο  κατάρτισης  του  
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2021    προχώρησε  
στην συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, τον οποίο και  
σας υποβάλλει  έχοντας υπόψη: 

1. 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»

2. Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 3635/ Β’/ 27-8-2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος  
με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας

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»
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4. Τις  παρ.  1,2,3,7  και  8  του  άρθρου  4  του  Ν.4111/2013  «Συνταξιοδοτικές  
ρυθμίσεις,  τροποποιήσεις  του  Ν.4093/2012  κύρωση  της  Πράξης  Νομοθετικού  
Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

5. Τα άρθρα 76 και 77 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α’167, «Φορολογία εισοδήματος,  
επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  Ν.4046/2012,  του  Ν.  4093/2012  και  του  
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»

6. Την  KYA   οικ.   38347/25-7-2018  Υπουργών  Εσωτερικών – Οικονομικών  
(ΦΕΚ Β' 3086/27-7-2018), «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των  
Δήμων οικονομικού  έτους  2019-τροποποίηση  της   αριθμ.   7028/2004  (  Β 253  ΄)  
απόφασης».

7. Το με αρ. πρωτ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών-Γενική 
Δ/νση  Οικονομικών  Τ.Α,  «  Πίνακες  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  έτους  
2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.».

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 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.
     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, περιλαμβανομένου του ταμειακού 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 διαθεσίμων 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 ΟΤΑ  
μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει  
πλεονασματικό προϋπολογισμό ( ή έχει εγγράψει αποθεματικό)  τότε, κατά την λήξη του  
οικονομικού  έτους,  ο  στόχος  οικονομικού  αποτελέσματος  θα πρέπει  να εκτιμηθεί  σε  
ποσό  ίσο  με  αυτό  του  πλεονάσματος  (ή  του  αποθεματικού).  Είναι  προφανές  ότι  η  
εφαρμογή  των  ανωτέρω  προϋποθέτει  ότι  το  Χρηματικό  /  Ταμειακό  Υπόλοιπο  του  
προϋπολογισμού  ισούται  με  τα  Διαθέσιμα  της  προηγούμενης  οικονομικής  χρήσης.  
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Ενδεχόμενη διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλλει ισόποσα και αντίστροφα και  
τον στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ
Στον πίνακα στοχοθεσίας οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και  τις απλήρωτες  
υποχρεώσεις  έναρξης  προκύπτουν  από  τις  εκτιμήσεις  για τη διαμόρφωση αυτών  των  
κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η  
στοχοθεσία, όπως αυτές (εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον  προϋπολογισμό του φορέα. Τα  
τελικά στοιχεία ταμειακών  διαθεσίμων  και  απλήρωτων  υποχρεώσεων  έναρξης,  όπως  
αυτά  οριστικοποιούνται  μετά  το  κλείσιμο  της  προηγούμενης  οικονομικής  χρήσης,  
ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης  στη στοχοθεσία   με  
την διαδικασία του άρθρου 3 της αποφ. 34574/20-7/2018. 
Επισυνάπτεται  ο  Πίνακας  Στοχοθεσίας  Οικονομικών  Αποτελεσμάτων  του  Δήμου  μας  
όπου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α.  Ως προς τον πίνακα  εσόδων:
-το χρηματικό υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μια φορά στη στήλη 1 (τρέχουσα 
στοχοθεσία) και με την συμπλήρωση του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α «Σύνολο  
Εσόδων», αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία

-η γραμμή 1 αφορά την κατανομή από τους ΚΑΠ και τις επιχορηγήσεις για λειτουργικές  
δαπάνες
-η γραμμή 2 αφορά τις επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε και από Προγράμματα Ε.Ε.
-η γραμμή 3 αφορά τις εισπράξεις από ίδια έσοδα του Δήμου
-η γραμμή 4 αφορά την εκτίμηση είσπραξης των ομάδων 32-85
-η γραμμή 5 αφορά τις εισπράξεις υπέρ δημοσίου και αποδόσεις λογιστικών εγγραφών  
καθώς και εισπράξεις από δάνεια

Β. Ως προς τον πίνακα εξόδων: 
-η γραμμή 1 αφορά τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού
-η γραμμή 2 αφορά τα έξοδα χρήσης εκτός των αμοιβών προσωπικού
-η γραμμή 3 αφορά τις δαπάνες για επενδύσεις 
-η γραμμή 4 αφορά πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
-η γραμμή 5 αφορά τις αποδόσεις εσόδων  υπέρ  Δημοσίου και τρίτων
-η γραμμή 6 αφορά το Αποθεματικό

Γ. -η πρόβλεψη εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12  
(πρόβλεψη) του προηγούμενου οικονομικού έτους

     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καταμέτρησε τις ψήφους των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής και προχώρησε στη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο 
θέμα.

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της  όλα  τα  αναφερόμενα  στην  αριθμ.  πρωτ.  17.993/28-12-2020  εισήγηση  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 β 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»,

Αποφασίζει ομόφωνα
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        Α. Την  κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης,  του Δήμου 
Έδεσσας για το έτος 2021, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του 
Παρατηρητηρίου,  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  αιτιολογική 
εισήγηση  έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που συμπεριλαμβάνεται 
στο σκεπτικό της παρούσας. 

      Β. Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Εφόσον  δεν  υπήρχε  άλλο  θέμα  για  συζήτηση  η  συνεδρίαση 
ολοκληρώθηκε στις 12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 431/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-12-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
-Λογιστήριο κα Ελ. Σαπουντζή.
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
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