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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2020

ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 9/2020
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  27η του  μήνα  Ιανουαρίου του  έτους  2020 ημέρα  της  εβδομάδας

Δευτέρα και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε ειδική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την
με  αριθμό  πρωτ.  96/23-1-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βασιλική Ευαγγελία
2) Δημητρέλη Μαργαρίτα
3) Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου
4) Κούτικα Αγγελική
5) Κουτσοδόντη Βασιλική
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης
8) Φρατζέσκου Σοφία
9) Χατζησκουλίδης Χρήστος

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των
μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

Σας θέτουμε υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  ν.  4111/2013  (Α'18)  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,

τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει..

2. Τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 149, την παρ. 3 του άρθρου 77 και την περ. β της παρ.1 του άρθρου 177 του ν.
4270/2014 (Α' 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4093/12 «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής  2013-2016  –  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  Ν.  4064/2012  και  του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ζαννή Μαρουσώ
2) Καραγιώργη Μαρκέλλα
3) Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου
4) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)
του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών έτους 2020
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5. Την  υπ’  αρ. 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.

6. Την εγκύκλιο 8/17194/08.03.2019 του ΥΠΕΣ
7. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
8. Την υπ’ αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’): Παροχή οδηγιών

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 –τροποποίηση της
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης.

9. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το  άρθρο 4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής Παρατηρητήριο). 
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι: 
α) Η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις
περιπτώσεις  β'  και  δ'  της  παρ.  1  του  άρθρου  14  του  ν.  4270/2014  (Α'  143),  ρεαλιστικών  και
τουλάχιστον  ισοσκελισμένων  προϋπολογισμών,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ισχύ  ουσα
δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών
και 
β)  η  διαχρονική  παρακολούθηση  των  οικονομικών  μεγεθών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ως
Υποτομέα Ο.Τ.Α., κατά την έννοια του άρθρου 14 της παραγράφου 1 των περιπτώσεων β' και δ' του ν.
4270/2014 (Α' 143), η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και
των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το
κράτος  ή  οι  Ο.Τ.Α.  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  ενδείκνυται  να  υλοποιήσουν,  προκειμένου  να
διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των τελευταίων. (παρ.1 άρθρο 4
Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α', όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 197 του Ν.4555/18)

Έργο του Παρατηρητηρίου είναι:
α) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και δημοσιονομικής
κατάστασης  των  Ο.Τ.Α.  και  των  νομικών  προσώπων  του  Υποτομέα,  καθώς  και  η  υποβολή
εισηγήσεων προς τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα της Κεντρικής Διοίκησης για τη χάραξη πολιτικών και
τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α.
β) Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο
Μητρώο  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης,  υλοποιήσιμων  και  τουλάχιστον  ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών,  σύμφωνα  με  τους  στόχους  και  τα  όρια  των  πιστώσεων  του  Κρατικού
Προϋπολογισμού  και  του  εκάστοτε  ισχύοντος  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, παρέχοντας γνώμη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην αρμόδια για την
εποπτεία τους Αρχή και στον Υπουργό Εσωτερικών.
γ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων σε τριμηνιαία
βάση.
δ) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων,
καθώς  και  των  περιπτώσεων αδυναμίας  ισοσκέλισης  του  προϋπολογισμού  των  ανωτέρω φορέων,
σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  4Α  του  Ν.4111/13.  (παρ.2  άρθρο  4  Ν.4111/13  (ΦΕΚ
18/25.01.2013 τεύχος Α', όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 197 του Ν.4555/18)

Το  Παρατηρητήριο,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4  και  4Α  του  Ν.4111/13  παρακολουθεί  την  ορθή
εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α.  και των
νομικών  τους  προσώπων  που  εντάσσονται  στο  Μητρώο  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης,  όπως
αποτυπώνονται  στο  «Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης»  (Ο.Π.Δ.).  (παρ.1  άρθρο  4Ε Ν.4111/13,
όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα
μηνιαία  στοιχεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  που  παρακολουθεί  η  Γενική  Διεύθυνση
Οικονομικών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής  του  Υπουργείο  Εσωτερικών,
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καθώς  και  με  πρόσθετα  στοιχεία  που  παρέχει  ο  Ο.Τ.Α.,  εφόσον  του  ζητηθεί.  (παρ.2  άρθρο  4Ε
Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών
των  OTA και  των  νομικών  προσώπων,  μέσω  του  Κόμβου  Διαλειτουργικότητας  που  τηρείται  με
ευθύνη  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του  ΥΠΕΣ  και  σύμφωνα  με  τις
εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  περί  του  τύπου,  του  περιεχομένου,  του  χρόνου  και  του  τρόπου
υποβολής  των  οικονομικών  στοιχείων  των  OTA.  (άρθρο  5  ΚΥΑ  34574/05.07.2018  (ΦΕΚ
2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει  τους  Πίνακες  Στοχοθεσίας  Οικονομικών Αποτελεσμάτων του
Δήμου.
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 υποομάδες, 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. (παρ.2 άρθρο 1
ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
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. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018
(ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
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. (παρ. 4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’).

Ειδικότερα  με  το  άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος  Β’)  ορίζεται  η
διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ:
«1.  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.
2. 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.
3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει
α)  την  πληρότητα  των  νομικών  προσώπων  των  OTA που  πρέπει  να  περιέχονται  στα  ΟΠΔ αυτών
σύμφωνα με το ΜΦΓΚ,
β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει,
γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με
τον ετήσιο προϋπολογισμό των OTA και των νομικών προσώπων,
δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων,
ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον
Κόμβο Διαλειτουργικότητας και
στ)  την  εν  γένει  κατάρτιση  του  ΟΠΔ  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρούσας  κοινής  Υπουργικής
απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.
4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο
που υποδεικνύεται από αυτό.
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5. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ.
6. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των OTA αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα
της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του  ΥΠΕΣ.  Επίσης,  το  ΟΠΔ αναρτάται  στην
ιστοσελίδα του οικείου OTA.»
 
Για  την  κατάρτιση  του  Ο.Π.Δ.  λήφθηκαν  υπόψη  οι  οδηγίες  της  ΚΥΑ  34574/05.07.2018  (ΦΕΚ
2942/20.07.2018  τεύχος  Β’,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  η  χρονική  πορεία  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε
να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα
καταρτίστηκε 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, την αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ και την αρχή της
κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19. η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον
έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το
δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η
έκθεση  αυτή  στην  οποία  καταχωρούνται  και  τυχόν  παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας,  δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) (….).
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Συνεπώς  στις  αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  συμπεριλαμβάνεται  και  η  κατάρτιση  του
σχεδίου του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του δήμου. Ύστερα α από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας  αυτής,  το  Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης,  το  οποίο  αποτελείται  από  τον  πίνακα
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του δήμου υποβάλλεται προς έγκριση και ψήφιση, μαζί με
τον  προϋπολογισμό,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  κατόπιν  προς  έλεγχο  στην  Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Α) Την κατάρτιση και έγκριση του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου
Η.Ν. Ψαρών έτους 2020 (επισυνάπτεται σχέδιο Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των
ΟΤΑ).

Β) Την υποβολή του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Η.Ν. Ψαρών
έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Λαμβάνοντας  υπόψη τα  ανωτέρω η  Οικονομική  Επιτροπή με  την  υπ’  αρ.  43/2019  απόφασή της
προχώρησε στην κατάρτιση του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ)
για το έτος 2020 και σας το υποβάλλουμε σύμφωνα με τα ανωτέρω για έγκριση.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις

του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει..

 Τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Το άρθρο 149, την παρ. 3 του άρθρου 77 και την περ. β της παρ.1 του άρθρου 177 του ν.
4270/2014 (Α' 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

 Την  υπ’  αρ. 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.

 Την εγκύκλιο 8/17194/08.03.2019 του ΥΠΕΣ
 Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
 Την υπ’ αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’): Παροχή οδηγιών

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 –τροποποίηση της
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης.

 Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Η.Ν. Ψαρών του έτους 2020, όπως συντάχθηκε με την
υπ’ αρ. 42/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Την υπ’ αρ. 3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 Το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αρ.

43/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/19
 Τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το σχέδιο του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (ΟΠΔ) του Δήμου Ηρωικής Νήσου

Ψαρών  έτους  2020,  όπως  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  Πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών

αποτελεσμάτων των ΟΤΑ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β) Το  κείμενο  του  Ο.Π.Δ.  με  τα  επισυναπτόμενα  έγγραφα  και  παραρτήματα  να  υποβληθεί  στον

Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για

έλεγχο. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9/2020
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 604,735 38,058 29,268 44,821 112,147 207,038 43,869 43,751 406,805 29,269 31,469 33,239 500,782 0 57,596 46,357 604,735 0

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. 5,743,763 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 75,583 102,300 337,883 40,000 40,000 2,275,366 2,693,249 40,000 57,175 2,953,339 5,743,763 0

Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα  190,041 1,165 11,152 2,330 14,647 10,944 2,075 14,890 42,556 1,527 1,542 1,208 46,833 28,691 42,160 72,357 190,041 0

Γραμμή 3.β (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά 49,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22,000 26,986 49,011 0

Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 16,176 194 298 114 606 238 486 0 1,330 333 54 75 1,792 54 8,783 5,547 16,176 0

Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 926,027 5,670 8,693 8,289 22,652 11,717 8,456 18,349 61,174 22,849 38,249 74,964 197,236 199,073 217,690 312,028 926,027 0

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 7,529,753 85,087 89,411 95,554 270,052 269,937 130,469 179,290 849,748 93,978 111,314 2,384,852 3,439,892 267,843 405,404 3,416,614 7,529,753 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 2,234,731

Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 2,234,731

A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6) 9,764,484

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 396,739 0 17,335 16,348 33,683 16,348 16,356 18,676 85,063 18,842 22,470 40,283 166,658 17,291 106,056 106,734 396,739 0

Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,441,618 14,669 13,072 6,887 34,628 21,500 5,515 17,373 79,016 91,221 24,854 45,527 240,618 35,057 510,096 655,847 1,441,618 0

Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 7,682,678 208,258 200,000 200,000 608,258 233,604 200,000 211,944 1,253,806 200,000 200,000 3,005,850 4,659,656 200,000 220,583 2,602,439 7,682,678 0

Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ 31,024 0 0 10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0 5,000 16,024 31,024 0

Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 193,900 2,957 10,854 8,249 22,060 9,664 10,413 0 42,137 9,192 9,496 16,479 77,304 8,714 43,885 63,997 193,900 0

B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 9,745,959 225,884 241,261 241,484 708,629 281,116 232,284 247,993 1,470,022 319,255 256,820 3,108,139 5,154,236 261,062 885,620 3,445,041 9,745,959 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό 18,524

Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) 9,764,484

Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 34,547

Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 22,305 20,105 23,717 23,717 14,527 23,913 11,013 11,013 7,847 12,717 8,213 8,213 25,163 43,016 0 0

Δ  Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 2,093,934 1,942,084 1,796,154 1,796,154 1,784,975 1,683,160 1,614,457 1,614,457 1,389,180 1,243,674 520,387 520,387 527,168 46,952 18,525 18,525

Ε  Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 2,071,629 1,921,979 1,772,437 1,772,437 1,770,448 1,659,247 1,603,444 1,603,444 1,381,333 1,230,957 512,174 512,174 502,005 3,936 18,525 18,525

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 2,787

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 9,767,271

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 9,767,271

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Τιμή = 0 => 
Ταύτιση 

Στοχοθεσίας και 
Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για 
πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους 
πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών 
για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις 
για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) 
(1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω 
του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) 
_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του 
Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:  Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:  Χρηματοδοτήσεις από 
Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 
έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης 
ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός 
ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και 
εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) 
_Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα 
έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές 
επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη 
φορά

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) 
(4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Έλεγχος 
ταύτισης Π/Υ 

και 
Στοχοθεσίας 

(Η ΤΙΜΗ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 

"0")

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 
κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ

ΑΔΑ: Ω6ΝΣΩΗΧ-8ΞΦ
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