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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

18/2020 
από το πρακτικό της 3ης/24.02.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Σύνταξη υποχρεωτικής τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού 

έτους 2020. 

 

 

Στην Αγιά (αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

1541/20.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1                                                 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο : Σύνταξη υποχρεωτικής τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού 

έτους 2020. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε 

ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της Κ.Υ.Α 55905 /29.07.2019 (ΑΔΑ :6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ): «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων Οικονομικού έτους 2020.»  μετά τη λήξη της 

χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να 

επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2020 και να 

προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του 

άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα 

έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  

Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων του Ο.Π.Δ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.  

 

Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 

διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων).  

 

Με την απόφαση δημοτικού συμβουλίου 22/2020 αναμορφώσαμε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις 

οδηγίες του άρθρου και τώρα πρέπει να προσαρμόσουμε και τη μηνιαία στοχοθεσία. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη σύνταξη της υποχρεωτικής 

τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020. 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 202 του N. 4555/18 (Α’ 133) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α 55905 /29.07.2019 (ΑΔΑ :6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ), με θέμα: «Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων Οικονομικού έτους 2020», 

- την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Ψήφιση Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
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Α. Καταρτίζουμε την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αγιάς, για το 

οικονομικό έτος 2020, όπως αυτό αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας που αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

Β. Εισηγούμαστε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής Απόφασης. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Αναστασίου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν ότι: ««Καταψηφίσαμε το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης κατά τη σύνταξή του θα καταψηφίσουμε και την τροποποίησή του». 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


