ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16ης/23-07-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 79/2020
ΘΕΜΑ:

Έγκριση Παράτασης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ),
του Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2020

Στο Βελβεντό σήμερα στις 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00,
το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων
των θυρών, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1859/17-07-2020
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
2 Αγγέλης Δημήτριος
Τσέγκος Νικόλαος
3 Γκίκας Ιωάννης
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα)
4 Εμμανουήλ Δημήτριος
Τέτος Νικόλαος
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα)
5 Τράντα Ιωάννα
Παπαδημητρίου Ζήνων
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα)
6 Καμκούτης Θωμάς
Μανώλας Αριστείδης
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα)
7 Αχίλλας Γεώργιος
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα)
8 Ζορζοβίλης Ζήνων
9 Κουκόλη Σοφία
10 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Κουκάλης Ζήνων
Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
3 Μυλωνά Κατίνα
Τζάτσου Βάϊα
4
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 197 του Ν. 4555/18, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, που περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός ) για το έτος 2020.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε
ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του
μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος
για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος
των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου,
καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων
υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες
αποτελούν
ομαδοποιήσεις
συγκεκριμένων
Κωδικών
Αριθμών
(ΚΑ)
του
προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο
για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος
οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού
αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος
διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του
Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει
εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος
οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του
αποθεματικού
Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ
34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η εποχικότητα των
εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού,
υπό την έννοια, ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο
των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.
Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων
αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και
εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος
ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον
φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών,
παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Το
ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με
τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο
ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του
προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ,
καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο
ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 38520/01-04-2020, έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου
μας και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020.
Τα έσοδα μέχρι 30/06/2020 παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τους
στόχους που είχαν τεθεί αρχικά, λόγω λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του
covid-19 και γι’ αυτό προτείνεται η αναθεώρηση των στόχων του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020.
Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Παράταση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), του
Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Απείχαν από τη συζήτηση του θέματος οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ο
Αντιδήμαρχος Βελβεντού κ. Κουρτέλης Κωνσταντίνος, ο Επικεφαλής της Μείζονος
Αντιπολίτευσης κ. Τέτος Νικόλαος, ο κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, η κα
Θεοχαροπούλου Ελευθερία, ο κ. Μανώλας Αριστείδης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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