
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                    

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 1/ 22 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσλεδρίαζες ηες  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   5/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν 

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε 

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, 

σο κέιε, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 22α Ηαλοσαρίοσ 2020, εκέρα Σεηάρηε θαη ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 393/16.01.2020 πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Βνπδνύξεο 

Νηθόιανο θαη απόληεο νη θ.θ. Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη   έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

  Τνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Καιιίξε Μαξία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

Θέκα 4ο : Θαηάρηηζε Οιοθιερφκέλοσ Πιαηζίοσ Γράζες (Ο.Π.Γ.) ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας 

έηοσς 2020. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη ε  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα ζπληάμεη θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην 

Γξάζεο (ΟΠΓ) έηνπο 2020 ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό, αλαιύνληάο ηνλ ζε κεληαίνπο 

ζηόρνπο εζόδσλ θαη εμόδσλ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξ.4 ηνπ λ.4111/2013 (Α΄450) 

θαη ησλ εθαξκνζηηθώλ εγθπθιίσλ.  

  Σηε ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ηελ Δηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ζρεηηθά κε ην Οινθιεξσκέλν 

Πιαίζην Γξάζεο έηνπο 2020 πνπ έρεη σο εμήο: 

Δηζήγεζε γηα ηελ έγθρηζε ηοσ Οιοθιερφκέλοσ Πιαηζίοσ Γράζες 

Γήκοσ Βέιοσ- Βότας έηοσς 2020. 

 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.Σ. ηα θάησζη : 

 

Υπνβάιεη πξνο ςήθηζε ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο, έηνπο 2020. 

Τν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (ΟΠΓ) ηνπ ΟΤΑ ζπλνςίδεη ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ησλ ΟΤΑ. Η 

ζηνρνζεζία ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηεο πνξείαο εθηέιεζήο ηνπ απνηππώλεηαη ζηνλ πίλαθα 

ηνπ ΟΠΓ. Σηνλ πίλαθα απηό απνηππώλνληαη ζε ελνπνηεκέλε θαη ζπλνπηηθή κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ 

εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΟΤΑ, ηα νπνία ζπληζηνύλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ σο πξνο ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. Οη εθηηκήζεηο απηέο απνηεινύλ ηνπο εηήζηνπο ζηόρνπο 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ πνπ ζέηεη ν ΟΤΑ δηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, ν βαζκόο 

επίηεπμεο ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εθηέιεζή ηνπ. Ο ΟΤΑ ζέηεη ζηόρνπο θαζνξίδνληαο κεληαίν πξόγξακκα 

εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ θαη απνηππώλνληαο δηα απηνύ ηε ρξνληθή πνξεία εθπιήξσζεο 

ησλ εηήζησλ εθηηκήζεώλ ηνπ εζόδσλ θαη δαπαλώλ, ζε επίπεδν κήλα θαη ηξηκήλνπ θαζώο θαη 

ζσξεπηηθά από ηελ αξρή ηνπ έηνπο (Ιαλ.-Μάξηηνο, Ιαλ.-Ινύληνο, Ιαλ.-Σεπη. θαη Ιαλ.-Γεθ.). 

ΑΔΑ: 6Θ1ΖΩ9Π-2ΧΓ



 

Πίλαθας ζηοτοζεζίας οηθολοκηθώλ αποηειεζκάηφλ ηφλ ΟΣΑ 

 (επηζσλάπηεηαη ο πίλαθας) 

 

Ο ΑΛ. ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΟ ΣΚΖΚΑΣΟ     Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ 

 

ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΙΟΤ                  ΑΘΑΛΑΗΑ ΣΔΘΟΤΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ 

     Η Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηνλ Πίλαθα 5Α « Σηνρνζεζία νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο»,ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

όπσο θαζνξίζηεθαλ κε ηηο αλσηέξσ Κ.Υ.Α. 

Μεηά ηα παξαπάλσ ν θ. πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά . 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

▪ Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 

▪ Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4111/2013 

▪ Τηο δηαηάμεηο άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4172/2013 

▪ Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 7261/22.02.2013 

▪ Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 4173/2013 

▪ Τνλ πίλαθα 5Α «Σηνρνζεζία νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ Γήκνπ» 

Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942 Β΄/20.07.2018) 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ 

(ο θ. Βοσδούρες υήθηζε Ιεσθό) 

Θαηαρηίδεη ην ζρέδην Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηοσς 2020 ηνπ Γήκνπ Βέινπ-

Βόραο, όπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο θαη σποβάιιεη ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο 

γηα ιήυε ζτεηηθής απόθαζες. 

 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 5/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Θαιιίρε Καρία 

     5.- Βοσδούρες Ληθόιαος 

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

ΑΔΑ: 6Θ1ΖΩ9Π-2ΧΓ
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