
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 9/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης:  77/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1η  υποχρεωτική αναμόρφωση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  Δήμου Πεντέλης έτους  2020 – 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Σήμερα 16 Ιουνίου έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα  11:00 π.μ.,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
δια τηλεδιάσκεψης  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9515/12-6-2020 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) του ΥΠ.ΕΣ.,   και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι  (6)  συνολικά  
μέλη,   ήτοι:  

   Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από το τακτικό μέλος κ. Μαρκαντώνη Φωτεινή. 
 

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών την από 12-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας που συνυπογράφεται από την 
ίδια, την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. 
Καρβουνάκη Γεώργιο και έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ:  1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  Ο.Π.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020. 
 
 Έχοντας υπόψη:  

➢ Ότι ο προϋπολογισμός του 2020, συντάχθηκε με ορισμένα δεδομένα τα οποία προβλέφθηκαν έως και 
31/10/2019. Με την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2019 κατέστησαν οριστικά, όπως οι  υποχρεώσεις, το 
χρηματικό υπόλοιπο, απαιτήσεις, συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων-αγαθών-υπηρεσιών. Με τα οριστικά ποσά αυτών 
των μεγεθών του Π/Υ, θα πρέπει να αναμορφωθεί αυτός και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Κατά την 
αναμόρφωση αυτή θα πρέπει να τηρηθούν οι σχέσεις, οι οποίες απαιτούνται από τη ΚΥΑ 55905/2019 (πχ 
αναμορφώνοντας τον ΚΑΕ 32 θα πρέπει να αναμορφωθεί αντίστοιχα και ο ΚΑΕ 85). Πλέον η ενέργεια αυτή είναι 
υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 28/2/2020.  

➢ Την υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3054/β΄/29-7-2019) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών- 
Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020.  

➢ Την αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των 
προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» 

➢ Την υπ’αριθ.1/2020 (ΑΔΑ:ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2020 

➢ Την υπ’ αριθ.2/2020 (ΑΔΑ:ΨΕ7ΑΩΞ3-ΥΜΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η  
Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2020  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης. 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)  

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό 
Μέλος 

2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος 2. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 

3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος 3. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος 

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf


➢ Την υπ’ αριθμ. 2454/20-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. επί του 
σχεδίου του  προϋπολογισμού έτους 2020. 

➢  ο υπ’ αριθμ 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019  έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.  
➢ Την Επικύρωση προϋπολογισμού έτους 2020 αρ. πρ. 3729/996/21-1-2020.  
➢ Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 

Πεντέλης  με 30-4-2020. 
➢ Τoν υπ’ αριθ. δελτίο146392/16-1-2020 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

του Δεκεμβρίου  έτους 2019. 
➢ Τoν υπ’ αριθ. δελτίο 145744 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α επικύρωσης 

του προϋπολογισμού έτους 2020. 
➢ Τoν υπ’ αριθ 26096 19/12/2019 Έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας. 
➢ Έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 26408/8208/24-12-2019. 
➢ Τoν υπ’ αριθ. 510/27-05-2020 έγγραφο του παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ . 
➢ Την υπ’ αριθμ. 21545/3-4-2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών. 
➢ Την υπ' αριθμ. απόφαση 73/2020 οικονομικής επιτροπής Δήμου Πεντέλης. 
Για να εφαρμόσουμε την ΚΥΑ 55905/2019  προβαίνουμε στην   Α΄ υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ του 

Δήμου  έτους 2020. 
 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική Επιτροπή: 
Tην υποχρεωτική 1η αναμόρφωση του ΟΠΔ 2020 του Δήμου και στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των 

οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ. 
 

Υποβολή Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Πεντέλης 2020 βάση της νέας ΚΥΑ 55905/2019 
που εκδόθηκε για την ορθή κατάρτιση και έλεγχο των πινάκων στοχοθεσίας Δήμου θα πρέπει να αναμορφωθούν 
υποχρεωτικά μέχρι 28/2/2020 για να προσαρμοστούν τα ρεαλιστικά μεγέθη με τα οποία έκλεισε το προηγούμενο 
οικονομικό έτος 2019. 

Η αναμόρφωση του ΟΠΔ συμβαδίζει με αυτή του Προϋπολογισμού.  
 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή ο  κάτωθι  πίνακας: 
1. Πίνακας  Στοχοθεσίας 2020 μετά  την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση 2020 του  Δήμου Πεντέλης.                        
                                                              
 
Η Δήμαρχος επισήμανε στη συνέχεια ότι λόγω της πρόσθεσης νέων κωδικών και την αντίστοιχη μείωση Κ.Α. 

εξόδων στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020  ο πίνακας Ο.Π.Δ. διαμορφώνεται με τα νέα 
ποσά  και γίνεται διόρθωση του αρχικού Πίνακα. 

 
Ακολούθησε ψηφοφορία,  κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση της Δημάρχου για τη νέα διαμόρφωση 

του Πίνακα Ο.Π.Δ. 
 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται 

στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Την υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ. 3054/Β΄/29-7-2019) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών- 
Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020.  

⎯ Την υπ’  αριθ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των 
προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 

⎯ Την υπ’ αριθ.1/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2020 

⎯ Την υπ’ αριθ.2/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΑΩΞ3-ΥΜΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η  
Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2020  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου 
Πεντέλης. 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 2454/20-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου 
του  προϋπολογισμού έτους 2020. 

⎯ Το υπ’ αριθ. 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019  έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.  

⎯ Την επικύρωση προϋπολογισμού έτους 2020 αρ. πρ. 3729/996/21-1-2020.  

⎯ Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 
Πεντέλης  με 30-4-2020. 

⎯ Τo υπ’ αριθ. δελτίο 146392/16-1-2020 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α του 
Δεκεμβρίου  έτους 2019. 

⎯ Τo υπ’ αριθ. δελτίο 145744 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α επικύρωσης του 
προϋπολογισμού έτους 2020. 

⎯ Τo υπ’ αριθ. 26096 19/12/2019 Έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας. 
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⎯ Το έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 26408/8208/24-12-2019. 

⎯ Τo υπ’ αριθ. 510/27-05-2020 έγγραφο του παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ . 

⎯ Το υπ’ αριθ. 21545/3-4-2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 73/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6Ξ4ΡΞ3-9ΤΛ).. 
 

Μετά από ψηφοφορία κατά την οποία τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής,  ψήφισαν ομόφωνα την εισήγηση για τη νέα διαμόρφωση του Πίνακα Ο.Π.Δ. μετά την διόρθωση του 
αρχικού Πίνακα λόγω νέων Κ.Α. εξόδων στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση  του προϋπολογισμού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η  υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πεντέλης έτους 2020, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020  και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής 
(Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Πεντέλης). 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Κρανιώτης Παναγιώτης 
 

  
                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
  

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 



 



 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

6. Κοσμοπούλου Αναστασία 
7. Παλαιοδήμος Άγγελος 
8. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
9. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
10. Κρανιώτης Παναγιώτης 
 

  
                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 


