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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  1θσ/ 20.01.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ:   01/2021 

Θζμα 1ο: Κατάρτιςθ και ψιφιςθ Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.), Διμου και Ν.Π.Δ.Δ. 

αυτοφ, οικον. ζτουσ 2021. 

 

το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ηευγολατιοφ ςιμερα τθν 20θ του μθνόσ Ιανουαρίου ζτουσ 2021 θμζρα 
Σετάρτθ και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 265/15.01.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ), 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ 
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίοσ παραβρζκθκε, 
και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν, παραβρζκθκαν παρόντα 23 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 
             ΠΑΡΟΝΣΕ            ΑΠΟΝΣΕ  

1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                                1. Λιάκοσ Μιχαιλ  
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                  2. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ  
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  3. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ    
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                               4. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ  
5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                          (δεν προςιλκαν αν και  
6.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            προςκλικθκαν νόμιμα) 
7.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ  (Προςιλκε ςτο 3

ο
 κζμα τθσ θμ. διάταξθσ) 

                 8.   Καλλίρθ Μαρία                                  
                 9.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                    
                10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ 
                11.  ιάχοσ Ανδρζασ                                
                12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ            
                13. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ               
                15. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου  
                16.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                    
                17.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ                   
                18.  Δθμθτρίου Μαρία  
                19.  Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ              
                20. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ     
                21. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ                    
                22. Περρισ Νικόλαοσ                           
                23. Μπιτςάκου Αςπαςία  
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      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχε με Σθλεδιάςκεψθ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου κ. Βαςιλείου Γεϊργιοσ.  

  
     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ  

 
1. Καλαντηισ Δθμιτριοσ  Πρόεδροσ τιμάγκασ              2.  Δαγρζσ Ευάγγελοσ    Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ   Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ                4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ  6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.  Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ      10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου  12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ          Πρόεδροσ   Κρθνϊν          14.  Μπουγάσ Κωνςταντίνοσ Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Κατάρτιςθ και ψιφιςθ 
Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.), Διμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτοφ, οικον. ζτουσ 2021» και 
ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν κ. Σρωγάδθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ τθν ειςιγθςθ τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ : 
 

Ειςήγηςη για την έγκριςη του Ολοκληρωμένου Πλαιςίου Δράςησ 
Δήμου Βέλου- Βόχασ έτουσ 2021. 

 
Η Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Ειςθγείται προσ το Δ.Σ. τα κάτωκι : 
 
Υποβάλει προσ ψιφιςθ το Ολοκλθρωμζνο Πλαίςιο Δράςθσ του Διμου Βζλου - Βόχασ, ζτουσ 2021. Το 
Ολοκλθρωμζνο Πλαίςιο Δράςθσ (ΟΠΔ) του ΟΤΑ ςυνοψίηει τον ετιςιο προχπολογιςμό των ΟΤΑ. Η ςτοχοκεςία 
του ετιςιου προχπολογιςμοφ και τθσ πορείασ εκτζλεςισ του αποτυπϊνεται ςτον πίνακα του ΟΠΔ. Στον 
πίνακα αυτό αποτυπϊνονται ςε ενοποιθμζνθ και ςυνοπτικι μορφι τα ςτοιχεία του ετιςιου προχπολογιςμοφ 
του ΟΤΑ, τα οποία ςυνιςτοφν τισ εκτιμιςεισ του ωσ προσ τα ζςοδα και τα ζξοδα του αντίςτοιχου οικονομικοφ 
ζτουσ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ αποτελοφν τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ εςόδων και δαπανϊν που κζτει ο ΟΤΑ δια τθσ 
κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ του, ο βακμόσ επίτευξθσ των οποίων ελζγχεται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 
με βάςθ τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν εκτζλεςι του. Ο ΟΤΑ κζτει ςτόχουσ κακορίηοντασ 
μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του και αποτυπϊνοντασ δια αυτοφ τθ χρονικι πορεία 
εκπλιρωςθσ των ετιςιων εκτιμιςεϊν του εςόδων και δαπανϊν, ςε επίπεδο μινα και τριμινου κακϊσ και 
ςωρευτικά από τθν αρχι του ζτουσ (Ιαν.-Μάρτιοσ, Ιαν.-Ιοφνιοσ, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). 
 

Πίνακασ ςτοχοθεςίασ οικονομικών αποτελεςμάτων των ΟΣΑ 
 (επιςυνάπτεται ο πίνακασ) 

 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ     Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ                  ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΕΚΟΤΡΑ 
 
 

τθ ςυνζχεια αναφζρκθκε : α) ςτθν ΚΤΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεφχοσ Β’) 
«Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2021 – 
μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ  αρ.  02 /2004 απόφαςθσ (Β   253). 
β) ςτθν αρικμ. 7261/22.2.2013 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν, που 
εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 4 του ν. 4111/2013, όπου ρυκμίηονται 
ηθτιματα αναγκαία για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ωσ άνω άρκρου. Ειδικότερα, κακορίηονται 
το περιεχόμενο του «Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ» (ΟΠΔ) που αποςτζλλεται ςτο 
«Παρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των ΟΣΑ» (εφεξισ Παρατθρθτιριο), τα κριτιρια 
επίτευξθσ και θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και αναμόρφωςθσ των οικονομικϊν ςτόχων του ΟΠΔ, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/284162/
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θ διαδικαςία υπαγωγισ των ΟΣΑ ςτο Πρόγραμμα Εξυγίανςθσ, κακϊσ και θ διαδικαςία κατάρτιςθσ 
και ζγκριςθσ του ΟΠΔ. 
Σο Ολοκλθρωμζνο Πλαίςιο Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) του ΟΣΑ ςυνοψίηει τον ετιςιο προχπολογιςμό των ΟΣΑ 
και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν που είναι ενταγμζνα ςτο καταρτιηόμενο, από τθν ΕΛΣΑΣ, 
Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΜΦΓΚ) (υποτομζασ S.1313 ΟΣΑ, του Σομζα τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκ.1Β του ν.2362/1995. 
Ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ και θ πορεία εκτζλεςισ του αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα : 
Πίνακασ ςτοχοκεςίασ οικονομικϊν αποτελεςμάτων των ΟΣΑ των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ 
     τον πίνακα αυτό αποτυπϊνονται ςε ενοποιθμζνθ και ςυνοπτικι μορφι τα ςτοιχεία του ετιςιου 
προχπολογιςμοφ του ΟΣΑ, τα οποία ςυνιςτοφν τισ εκτιμιςεισ του ωσ προσ τα ζςοδα και τα ζξοδα 
του αντίςτοιχου οικονομικοφ ζτουσ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ αποτελοφν τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ εςόδων 
και δαπανϊν που κζτει ο ΟΣΑ δια τθσ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ του, ο βακμόσ επίτευξθσ 
των οποίων ελζγχεται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ με βάςθ τα αποτελζςματα που προκφπτουν από 
τθν εκτζλεςι του και με γνϊμονα το επίπεδο ςυμβολισ του ςτθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων που τίκενται για το ςφνολο των ΟΣΑ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με το ν. 4093/12 («Ζγκριςθ 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016 – Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ 
του ν. 4064/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016»). 
    Ο ΟΣΑ κζτει ςτόχουσ κακορίηοντασ μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του και 
αποτυπϊνοντασ δια αυτοφ τθ χρονικι πορεία εκπλιρωςθσ των ετιςιων εκτιμιςεϊν του εςόδων και 
δαπανϊν, ςε επίπεδο μινα και τριμινου κακϊσ και ςωρευτικά από τθν αρχι του ζτουσ (Ιαν.-
Μάρτιοσ, Ιαν.-Ιοφνιοσ, Ιαν.-επτ. και Ιαν.-Δεκ.). 
Επίςθσ ζλαβαν υπόψθ:  

- Σον προχπολογιςμό του Διμου Βζλου-Βόχασ οικον. ζτουσ 2021, ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν 
αρικμ. 120/23.12.2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου  

- Σον προχπολογιςμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΘ» οικον. ζτουσ 2021 ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν 
αρικμ. 3/15.01.2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  

- Σον προχπολογιςμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑ» οικον. ζτουσ 2021 
ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν αρικμ. 365/29.12.2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
Σο Δ..  αφοφ ζλαβε υπόψθ του τθν  ανωτζρω ειςιγθςθ, αντάλλαξε απόψεισ και ζλαβε υπόψθ του: 

•   Σθν Κ.Τ.Α. ΚΤΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεφχοσ Β’) «Παροχι οδθγιϊν για  
      τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2021 – μερικι     
      τροποποίθςθ τθσ υπ  αρ.  02 /2004 απόφαςθσ (Β   253). 

 Σθν εγκ. 55/10.12.2014 του Τπουργείου Εςωτερικϊν που αφορά ςτθν παροχι οδθγιϊν 
ςχετικά με το Ο.Π.Δ.  

 Σον προχπολογιςμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΘ» οικον. ζτουσ 2021 ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν 
αρικμ. 3/15.01.2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  

 Σον προχπολογιςμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑ» οικον. ζτουσ 
2020 ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν αρικμ. 365/29.12.2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
ΜΕ 12 ΨΘΦΟΤ ΤΠΕΡ- 

7 ΚΑΣΑ (των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου, Δθμθτρίου Μ., Κατςιφϊλθ Π., 
Λυμπερόπουλου Ε., Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν.,) 

 3 ΛΕΤΚΑ (των κ.κ. Βουδοφρθ Ν., Περρι Ν., Μπιτςάκου Α.) 
 

                 

      Εγκρίνει το Ολοκλθρωμζνο Πλαίςιο Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) ζτουσ 2021 του Διμου Βζλου-Βόχασ και των 

Νομικϊν του Προςϊπων «ΑΝΕΛΙΞΘ» και «ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑ»  όπωσ αυτό 

καταρτίςκθκε και εμφανίηεται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  01/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

  
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
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