
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 09εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.035/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε Τπνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ Ο.Π.Γ. (ηνρνζεζία) έηνπο 2020. 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 16ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.2513/12-03-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ επηά (7) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο ν Γήκαξρνο δήηεζε λα ζπδεηεζεί εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζέκα Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ.  
Σν ζήκα ζπκθώλεζε νκόθσλα 

 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  2 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Ο Γήκνο καο θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ 

ΔΛΣΑΣ, Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), είλαη ππόρξενη λα θαηαξηίζνπλ 
Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο, ην νπνίν απνηειείηαη από ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2020.  

Ο πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ απνηππώλεη ζε ελνπνηεκέλε θαη ζπλνπηηθή 

κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζήο ηνπ, βάζεη 
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ ζέηεη ν Γήκνο σο πξνο ηελ ρξνληθή πνξεία εθπιήξσζεο ησλ εηήζησλ ζηόρσλ, σο 
πξνο ην ύςνο ησλ εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ -ζε επίπεδν κήλα θαη ηξηκήλνπ, θαζώο θαη ζσξεπηηθά 
από ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ειέγρεηαη ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 
απηώλ από ην Παξαηεξεηήξην, ην νπνίν αμηνινγεί ηηο πξνβιέςεηο εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη δηαηππώλεη 
πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδνληαη ππεξεθηηκεκέλα θαη κε ξεαιηζηηθά 
έζνδα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ιήθζεθαλ ππόςε νη νδεγίεο γηα ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηεο ηνρνζεζίαο θαη ε ελαξκόληζή ηεο, ΚΤΑ 7261/26-2-2013 θαη ζε ζπλδπαζκό κε 
ηηο νδεγίεο ηεο ΚΤΑ 33847, 33848 θαη 55905/29-07-2019 ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ε ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ 
έηνπο ζε ζπλδπαζκό κε θάζε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδνζεί πξόγξακκα ξεαιηζηηθό θαη αμηόπηζην.  

Δπίζεο, ην πξόγξακκα θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 

ππό ηελ έλλνηα όηη ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ. Σν ΟΠΓ ζπλνςίδεη κόλν ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό θαη 
ηε ζηνρνζεζία ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ην 
αλακνξθσκέλν ηνπ ΟΠΓ κε ηελ ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. Σν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην 
Γξάζεο, ην νπνίν απνηειείηαη από ηνλ αλακνξθσκέλν πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δήκνπ, ππνβάιιεηαη πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθόζνλ ε πξώηε 
ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε έρεη εγθξηζεί θαη από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.  

To Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ καο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ.8/2020 πξνγελέζηεξε απόθαζε καο θαη 
ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.νηθ. 55905/29-07-2019 Κ.Τ.Α. Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ αξρέο 
ηνπ έηνπο καδί κε ηελ 1ε αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ πξέπεη λα γίλεη θαη ε ππνρξεσηηθή 
αλακόξθσζε ηνπ Ο.Π.Γ. (ηνρνζεζία) έηνπο 2020 

Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζε απηνύ θαη ηελ ππνβνιή 
ηνπ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

  

ΑΔΑ: ΩΣ2ΟΩ9Β-0ΒΔ



 

Οη Μαπξίδεο θαη Αγγειάθεο δηαθσλνύλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαζώο δηαθσλνύλ γεληθόηεξα κε 
ηνλ πξνππνινγηζκό ηνπ Γήκν έηνπο 2020. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

Α. Δγθξίλεη ηελ 1ε Τπνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 

2020. 
Β. Δηζεγείηαη ηελ 1ε Τπνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

έηνπο 2020 ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο δηαθσλνύλ νη Αγγειάθεο & Μαπξίδεο 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 035/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΟΩ9Β-0ΒΔ
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