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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθµ. Απόφασης: 13/2021
Τροποποίηση του τµήµατος του «Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) που αφορά τον ∆ήµο
Παγγαίου έτους 2021», µετά την 1η υποχρεωτική
αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Σήµερα την 03η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθαν σε δηµόσια
Τακτική συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την
1324/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
γνωστοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει
σήµερα.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιείται µε τηλεδιάσκεψη µέσω της εφαρµογής webex, σε
εφαρµογή των διατάξεων της από 11/03/2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020 (Α’76), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ.
20930/31-03-2020), καθώς και τις όµοιες της αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/141/οικ.1387/25.01.2021
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:4992/22.01.2021
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (186/Β΄/23.01.2021).
Από τα (33) τριάντα τρία µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα
τριάντα τρία (33) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα οκτώ (18), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γάκης Κωνσταντίνος
3. Τσάκαλος Κωνσταντίνος
5. Γρηγοριάδης Παρασκευάς
7. Μποσµπότης Χρήστος
9. Τραγαντζόπουλος Πέτρος
11. Ματσάγκος Σταµάτιος
13. Παπαθανασίου Ιωακείµ
15. Τσαβδαρίδης Ανέστης
17. Γεροµάρκος Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλινικίδης Ανδρέας
3. Μπενή Ελένη
5. Παρασκευάς Χρήστος
7. ∆ηµητρακούδης Βασίλειος
9. Νέζας Αθανάσιος
11. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
13. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
15. Βαζακίδης Αθανάσιος

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

Απαζίδου Ζωή
Γκέντσογλου Χρήστος
Σεχτανίδης Παναγιώτης
Χρυσαφούδη Μυρσίνη
Χριστοδουλίδης Γεώργιος
Αλεπίδου Κυριακή
Μπαταλογιάννης ∆ηµήτριος
Κανταζίδης Ευφραίµ
∆ιαµαντόπουλος Μιχαήλ

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Πριονίδης Χρήστος
Αµπατζιά Όλγα
Στάµος Γεώργιος
Σαραντούδης Ευάγγελος
Κατσίνης Αθανάσιος
Μαλακόζης Βαρσάµης
Κοντίδου-Τσακάλου Ευαγγελία

Προσκλήθηκε µε δικαίωµα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελαιοχωρίου του ∆ήµου Παγγαίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήµερα
(ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν
τις ανωτέρω Κοινότητες.
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ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

∆ανιηλίδης Ιωάννης

Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου

Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και συµµετείχε.
Στη συνεδρίαση συµµετείχε και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 18:10 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι δηµοτικοί σύµβουλοι
Καλλινικίδης Ανδρέας, Πριονίδης Χρήστος, Μπενή Ελένη, Αµπατζιά Όλγα, Παρασκευάς Χρήστος,
∆ηµητρακούδης Βασίλειος, Σαραντούδης Ευάγγελος, Κατσίνης Αθανάσιος, Τσιπουρόπουλος
Βασίλειος και Βαζακίδης Αθάνασιος.
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος και ο επικεφαλής της Β' ελάσσονος
µειοψηφίας κ. Βαζακίδης Αθανάσιος αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη περί ώρα 07:56 κατά την
προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την αριθµ. 16/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου, µε
την οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: Την τροποποίηση του τµήµατος του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) που αφορά το ∆ήµο Παγγαίου, έτους 2021» µετά την
1η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021, σύµφωνα µε την αριθ.
1223/27.01.2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα κάτωθι:
« Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέγνωσε την αριθµ.
1223/27.01.2021 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Βασιλικής
Ζαχοπούλου ΠΕ1/Α΄µε θέµα
΄΄ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ(ΟΠ∆) ΕΤΟΥΣ
2021 µετά την 1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»
ΣΧΕΤ.: α)Η αριθµ.πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ - Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων
για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης» (Ο.Π.∆)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
β) Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 µε το άρθρο 76 του
Ν.4172/2013, όπου το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
γ) Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται οδηγίες για
την συµπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων.
δ) Το µε αριθµ. πρωτ. 65270/19-11-18 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ που αναφέρεται
στους πίνακες στοχοθεσίας οικονοµικού αποτελέσµατος έτους 2019 και παροχή
διευκρινήσεων επί των στόχων του οικονοµικού αποτελέσµατος Ο.Π.∆.
ε) Την µε αριθµ. πρωτ. Κ.Υ.Α οικ. 38347/25-07-18 (Φ.Ε.Κ 3086/27-07-18 τεύχος
Β΄) παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων οικονοµικού
έτους 2019
στ) Την µε αριθµ. πρωτ. 17194/08-03-2019 εγκύκλιο 8 «Υποβολή στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων Ο.Τ.Α»
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I.Γενικά
Με την αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.
4111/2013, ρυθµίζονται ζητήµατα αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του ως άνω
άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόµενο του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης» (ΟΠ∆) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης
και αναµόρφωσης των οικονοµικών στόχων του ΟΠ∆, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ
στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠ∆.
Εκδόθηκε η αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B') κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των
νοµικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέµατα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των ΟΤΑ» µε την οποία τροποποιούνται, µεταξύ άλλων, η µεθοδολογία κατάρτισης
των ΟΠ∆ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονοµικών
αποτελεσµάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρµόνιση της
παρακολούθησης των προϋπολογισµών µε τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και
η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων. Για όσα
θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης εξακολουθεί να
ισχύει η µε αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονοµικών και Εσωτερικών.
Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται η αναµόρφωση των οικονοµικών
στόχων του Ο.Π.∆ 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).
Κατά την υποχρεωτική αναµόρφωση δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των
στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που
περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω σχετικής απόφασης.
Μετά την υποχρεωτική αναµόρφωση του Ο.Π.∆ , οι στόχοι δύνανται να αναµορφωθούν
µία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω οι στόχοι
δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση του
προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια του έτους.
Επίσης όσα αναφέρονται και στο άρθρο 4 «∆ιαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και
δηµοσίευσης Ο.Π.∆» ισχύουν και για την αναµόρφωση του Ο.Π.∆.
Έχοντας υπόψη τα όσα αναλυτικά αναφέρουν οι ανωτέρω εγκύκλιοι, τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021 καθώς και την 1η υποχρεωτική
αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 , παρακαλούµε για την
συζήτηση της υποχρεωτικής τροποποίησης
- αναµόρφωσης του Ο.Π.∆ 2021 στην
Οικονοµική Επιτροπή , η απόφαση της οποίας αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την έγκριση του τροποποιηµένου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(ΟΠ∆) 2021 που αφορά τον ∆ήµο Παγγαίου.

Συνηµµένα :
Ένας (1) πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών αποτελεσµάτων (∆ήµος) ΄΄
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος, το συνηµµένο
πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, στην εισήγηση της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών και το κάλεσε όπως αποφασίσει σχετικά.
Το λόγο πήρε το µέλος της αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δήλωσε τα εξής:
«Ψηφίζω την τροποποίηση τµήµατος του Ο.Π.∆. διότι πρόκειται για υποχρεωτική αναµόρφωση των
οικονοµικών στόχων του Ο.Π.∆. κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή
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για λογιστική τακτοποίηση των ποσών στους επιµέρους πίνακες. Η πολιτική µας θέση και οι
απόψεις µας για το Ο.Π.∆. έχουν καταγραφεί στην αρχικής ψήφισή του».
Με την τοποθέτηση αυτή συµφώνησε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. ∆ηµήτριος
Μπαταλογιάννης.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
και

Την υπ΄ αριθµ. 1223/27.01.2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, µετά το
συνηµµένο πίνακα
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σήµερα
Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ - Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την
παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του
άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, όπου το
ετήσιο
πρόγραµµα
δράσης
και
το
πενταετές
επιχειρησιακό
πρόγραµµα
δεν
συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται οδηγίες για την συµπλήρωση των νέων
Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων.
Το µε αριθµ. πρωτ. 65270/19.11.18 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ που αναφέρεται στους πίνακες
στοχοθεσίας οικονοµικού αποτελέσµατος έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί των
στόχων του οικονοµικού αποτελέσµατος Ο.Π.∆..
Την µε αριθµ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β΄) παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων οικονοµικού έτους 2019.
Την µε αριθµ. πρωτ. 17194/08.03.2019 εγκύκλιο 8 «Υποβολή στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων Ο.Τ.Α.»
Την τοποθέτηση των µελών της αντιπολίτευσης,
µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του τµήµατος του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) που αφορά τον
∆ήµο Παγγαίου έτους 2021, µετά την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους
2021» και την υποβολή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, σύµφωνα µε την αριθµ.
1223/27.01.2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση πήρε αριθµό 16/2021»
-------------------------------------------------------------Ο επικεφαλής της Γ΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Μιχάλης ∆ιαµαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα
υπερψηφίσει την τροποποίηση τµήµατος του Ο.Π.∆. διότι δεν ψήφισε και τον προϋπολογισµό
Στην συνέχεια ο δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης,
δήλωσε τα εξής: «Ψηφίζω την τροποποίηση τµήµατος του Ο.Π.∆. διότι πρόκειται για υποχρεωτική
αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων του Ο.Π.∆. κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης
του προϋπολογισµού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.
Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για λογιστική τακτοποίηση των ποσών στους επιµέρους πίνακες. Η
πολιτική µας θέση και οι απόψεις µας για το Ο.Π.∆. έχουν καταγραφεί στην αρχικής ψήφισή του».
Με την τοποθέτηση αυτή συµφώνησαν ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. ∆ηµήτριος
Μπαταλογιάννης και οι παριστάµενοι δηµοτικοί σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας Κυριακή
Αλεπίδου, Γεώργιος Χριστοδουλίδης, Σταµάτιος Ματσάγκος, Ιωακείµ Παπαθανασίου, Ανέστης
Τσαβδαρίδης, Ευφραίµ Κανταζίδης και Βασίλειος Τσιπουρόπουλος.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:

ΑΔΑ: Ω5Ι5ΩΞΨ-6Λ8
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
- την αριθ. 16/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
- την υπ’ αριθµ. 1223/27.01.2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας,
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010,
- την αριθµ. πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ - Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την
παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
- Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, όπου το
ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται
στους πίνακες του Ο.Π.∆, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
-Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται οδηγίες για την συµπλήρωση των νέων
Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων.
- Το µε αριθµ. πρωτ. 65270/19.11.18 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ που αναφέρεται στους πίνακες
στοχοθεσίας οικονοµικού αποτελέσµατος έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί των στόχων
του οικονοµικού αποτελέσµατος Ο.Π.∆..
- Την µε αριθµ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β΄) παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων οικονοµικού έτους 2019,
- Την µε αριθµ. πρωτ. 17194/08.03.2019 εγκύκλιο 8 «Υποβολή στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων Ο.Τ.Α.»
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. ∆ηµήτριου Μπαταλογιάννη και των
δηµοτικών συµβούλων της µείζονος µειοψηφίας Κυριακής Αλεπίδου, Γεώργιου Χριστοδουλίδη,
Σταµάτιου Ματσάγκου, Ιωακείµ Παπαθανασίου, Ανέστη Τσαβδαρίδη, Ευφραίµ Κανταζίδη και
Βασίλειου Τσιπουρόπουλου
- µειοψηφούντος του επικεφαλής της Γ΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Μιχάλη ∆ιαµαντόπουλου και
µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την τροποποίηση του τµήµατος του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) που αφορά το
∆ήµο Παγγαίου, έτους 2021» µετά την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους
2021, σύµφωνα µε την αριθµ. 16/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου
και κατόπιν της αριθµ. 1223/27.01.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας, όπως
αναλύεται στον συνηµµένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 13/2021
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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