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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 2ης/14-02-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 12/2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  έτους 

2020  Δήμου Βελβεντού  

   

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 265/06-02-2020 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013, όπως έχει 

τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του άρθρου 149 του Ν.4270/2014, οι Δήμοι και τα 

νομικά τους πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι κατάρτισης Ολοκληρωμένων 

Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.) στο οποίο αποτυπώνεται σε πίνακα η στοχοθεσία των 

οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και των νομικών τους προσώπων. 

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη 

και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου 

προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος ως προς την 

χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, ως προς το ύψος των εσόδων και 

των δαπανών -σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του 

έτους.  

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου και στη συνέχεια υποβάλλεται προς ψήφιση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ Α΄134) και με το Ν. 

4625/2019. 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) αριθμ. οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 

3054/29-07-2019/τ.Β’) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών 
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για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – 

τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης». 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Καταρτίζει  το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 

Βελβεντού για το έτος 2020, όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και το εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο 

για την έγκρισή του. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2020 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  24 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 


