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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 8/03 ΑΞΟΗΙΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ (ΓΗΑ ΞΔΟΗΦΝΟΑΠ) 

ζσνεδρίαζης ηης  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   40/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 3η Απριλίοσ 2020, ημέρα Ξαραζκεσή και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2430/30.03.2020 (ζε Νρθή Δπανάληυη)  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. 

            Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 7, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη]Βνπδνύξεο Νηθόιανο  

         θαη ηνλ θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο αλαπιήξσζε ν θ. Μαλάβεο Γεκ. Αζαλάζηνο . 

 

Θέμα 4ο : Διζήγηζη αναμόρθφζης Νλοκληρφμένοσ Ξλαιζίοσ Γράζης (ΝΞΓ) οικ. έηοσς 2020 

ηοσ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» [1η]. 

 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ.  όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. θ θαη πεξ. 6 ε νηθνλνκηθή επηηξνπή  

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ηζνινγηζκώλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ  

δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ. 

   Με ηελ ππ’αξηζ. 20/2020 (ΑΓΑ:6ΒΠ2ΟΚ31-Γ6) απόθαζε Γ.. ςεθίζζεθε ην Ο.Π.Γ. ηνπ ΝΠΓΓ 

«ΑΝΔΛΙΞΗ» θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 35043/26-02-2020 (ΑΓΑ:ΨΛΩΠΟΡ1Φ-6ΚΙ) απόθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

  ηε ζπλέρεηα αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 27/2020 (ΑΓΑ:ΤΘΠ30Θ31-Σ38)   απόθαζή 

ηνπ πξνέβε ζηελ 1ε αλακόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) νηθ. Έηνπο 2020 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ όπσο παξαθάησ : 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 34574/05-07-2018 (ΦΔΚ 2942 & 3635/Β΄/2018) Κ.Υ.Α. πνπ αθνξά ηνλ «Καθοριζμό 
ζηοτοθεζίας οικονομικών αποηελεζμάηων και διαδικαζίας παρακολούθηζης ηων Π/Υ ηων ΟΤΑ και ηων Ν.Π. 
ηης Τοπικής Ασηοδιοίκηζης από ηο Παραηηρηηήριο Οικονομικής Ασηοηέλειας ηων ΟΤΑ – Θέμαηα Λειηοσργίας 
ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Οικονομικής Ασηοηέλειας ηων ΟΤΑ», θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 όηη, κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθ. 
έηνπο 2019 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2020, νη Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα ππνρξενύληαη λα 
επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο θαηήξηηζαλ ην Ο.Π.Γ. ηνπ 2020 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 
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αλακόξθσζή ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε ηνπ, όπσο απηά ζα έρνπλ 
δηακνξθσζεί ηελ 31-12-2019, πξνθεηκέλνπ ην Ο.Π.Γ. λα αληηθαηνπηξίδεη απόιπηα ηα κεγέζε ηνπ Π/Υ. Γηα ηνλ ιόγν 
απηό θαη κεηά ηηο αιιαγέο ησλ κεγεζώλ ηνπ Π/Υ νηθ. Έηνπο 2020 πνπ πξνέθπςαλ θαη αλακνξθώζεθαλ,  
 

ειζηγούμαζηε προς ηο Δ.Σ. 
 

ηελ 1
ε
 αλακόξθσζε ηνπ Ο.Π.Γ. νηθ. Έηνπο 2020 πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 20/2020 (ΑΓΑ:6ΒΠ2ΟΚ31-

Γ6) απόθαζε Γ.. θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 35043/26-02-2020 (ΑΓΑ:ΨΛΩΠΟΡ1Φ-6ΚΙ) απόθαζε ηνπ 
πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, όπσο έρεη απνηππσζεί ζηνλ Πίλαθα 5Α «Σηοτοθεζία οικονομικών 
αποηελεζμάηων ηοσ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» πνπ απνηειεί ζπλεκκέλν θαη αλαπόζπαζην κέξνο 
ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. 

 
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 1εο αλακόξθσζεο ηνπ Ο.Π.Γ. νηθ. Έηνπο 

2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                            Ο Αν. Πρ/νος Τμήμαηος 
                                                       Τζάκωνας Ιωάννης 

                                                                     ΠΕ Διοικηηικού 
 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη ηελ αλσηέξσ 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ» 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η    ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

ΚΔ 5 ΤΖΦΝΠ ΞΔΟ-2 ΘΑΡΑ (ηφν κ. κ.Κανάβη και  Βοσδούρη)  

 

   Δγκρίνει ηελ ππ’αξηζ. 27/2020 (ΑΓΑ:ΤΘΠ30Θ31-Σ38)   ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» κε 

ζέκα : «Έγκριζη αναμόρθφζης Νλοκληρφμένοσ Ξλαιζίοσ Γράζης (ΝΞΓ) οικ. Έηοσς 2020 

ηοσ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» (1η/2020)» θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αλακόξθσζε 

ηνπ Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. όπσο απηό 

θαηαξηίζζεθε θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 5Α «Πηοτοθεζία οικονομικών αποηελεζμάηφν ηοσ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο, θαη  όπσο απηό ςεθίζζεθε κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην  

κέξνο ηεο παξνύζαο. 

Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απνηειεί θαη ην ζπλεκκέλν κέζν ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο 

(cd) ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηνπ αλσηέξσ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 40/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης Γη. Αθανάζιος 

     6.-Βοσδούρης Λικόλαος 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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