
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 03εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.008/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε ηνπ «ΟΙΟΘΙΖΡΩΚΔΛΟΤ ΠΙΑΗΗΟΤ ΓΡΑΖ» (ΟΠΓ) ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο έηνπο 2020 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 3ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.670/24-01-
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 ηέζζεξα (4) 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 Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

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 :  
 Η ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην αξηζκ.πξση.603/22-01-2020 έγγξαθν ηεο ππέβαιε ηo 

«ΟΙΟΘΙΖΡΩΚΔΛΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΖ» (ΟΠΓ) Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020 γηα έγθξηζε θαη 
εηζεγείηαη όπσο παξαθάησ: 

Τν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (ΟΠΓ) θαηαξηίδεηαη, ςεθίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν από ηελ 
αξκόδηα αξρή καδί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην Δηήζην Πξόγξακκα ηνπ ΟΤΑ θαη ηνπ θάζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ 

ΟΤΑ πνπ εληάζζεηαη ζην ΟΠΓ (παξ.1 άξζξν 4 ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΔΚ 2942/20-07-2018 ηεύρνο Β΄)) 

      Σύκθσλα κε ηε λέα δηαδηθαζία νη θνξείο απνζηέιινπλ ην ΟΠΓ ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηαπηόρξνλα κε ηελ 
ππνβνιή απηνύ ζηελ αξκόδηα γηα επνπηεία ηνπ ΟΤΑ Αξρή (Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) (ΥΠΔΣ εγθ.8/17194/8-3-2019). 

      Η αλσηέξσ αξρή ειέγρεη  

Α) ηελ πιεξόηεηα ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ ΟΤΑ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηα ΟΠΓ απηώλ ζύκθσλα κε ην 

ΜΦΓΚ (Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) 
Β) ηελ πιεξόηεηα ηνπ ΟΠΓ σο πξνο ηα κέξε πνπ νθείιεη λα πεξηέρεη 

Γ) ηε ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ νη Πίλαθεο Σηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ κε ηνλ εηήζην 

πξνϋπνινγηζκό ησλ ΟΤΑ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
Γ) Τελ πιεξόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Πηλάθσλ Σηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ  

Δ) ηε ζπκθσλία ησλ ππνβαιιόκελσλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο κε ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην Κόκβν 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη  
Ση) ηελ ελ γέλεη θαηάξηηζε ηνπ ΟΠΓ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο θνηλήο Υπνπξγηθήο απόθαζεο,  

Καη εγθξίλεη ην ΟΠΓ έσο ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη (παξ.3 άξζξν 4 ΚΥΑ 34574/05-07-2018 

(ΦΔΚ 2942/20-07-2018 ηεύρνο Β΄)) 

Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ,  ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, θαιείζηε λα ςεθίζεηε ην 
Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, κειέηεζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο έιαβε 
ππόςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηελ αξηζκ.34574/05-07-2018 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη 
Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζίαο παξαθνινύζεζεο ησλ 
πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Ν.Π. ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο από ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο 
Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ην Οινθιεξωκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2020, ην νπνίν απνηειείηαη από ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο νη νπνίνη 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο θαη ην νπνίν παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθό 

ζπκβνύιην πξνο έγθξηζε ηνπ. 

  

ΑΔΑ: ΩΓΨΩΩ9Β-ΝΝ7



 

Τπνβάιεη ην Οινθιεξωκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2020 ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο ςήθηζε. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 008/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΓΨΩΩ9Β-ΝΝ7
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