ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 110/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,
ήλθε µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020
εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5520/8-4-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη

1
Τυπάλδος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
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5
6
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8
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο.
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μαργέλη Μαρία
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
η
Β) Για το 2 θέµα, διότι, στις 7-4-2020 εγκρίθηκε η 1 αναµόρφωση του π/σµού 2020 µε την υπ’ αρ.
ης
100/2020 απόφαση της Ο.Ε και προκειµένου να ενταχθεί ολοκληρωµένα τόσο το θέµα της έγκρισης της 1
αναµόρφωσης όσο και της αναµόρφωσης του Ο.Π.∆. του ∆ήµου προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην
αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµ. Συµβουλίου - η οποία προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί εντός της
ερχόµενης εβδοµάδας- πρέπει άµεσα να εγκριθεί από την Ο.Ε και η αναµόρφωση του Ο.Π.∆..
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης αναµόρφωσης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) Στοχοθεσίας ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 34574/05-07-2018, οι στόχοι εσόδων, εξόδων και
απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΟΠ∆
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 τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν
διαµορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συµπεριλαµβανόµενων των στοιχείων
διαθέσιµων 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 παρούσας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 34574/05-07-2018 το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισηςτου
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών
των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτοµέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
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«Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (ΟΠ∆). Το ΟΠ∆ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων
φορέων σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων,
εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος,
όπως αυτά τα µεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠ∆ του ΟΤΑ περιλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου ή της Περιφέρειας και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου.
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει σε συνοπτική µορφή τους στόχους
των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των εσόδων και των εξόδων
τους σε ταµειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του µήνα. Οι
στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν οµαδοποιήσεις
συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του προϋπολογισµού. Ο βαθµός επίτευξης των στόχων ελέγχεται
κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονοµικής
στοχοθεσίας λαµβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που µπορούν να
επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το
σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηµατικού υπολοίπου.
5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ της
εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταµειακών διαθέσιµων στο
τέλος αυτής. Ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού
αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του
οικονοµικού έτους, ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει
την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ µέσω της υλοποίησης του προϋπολογισµού του. Αντίστοιχα, εάν ο
ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει εγγράψει αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του
οικονοµικού έτους, ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του
πλεονάσµατος (ή του αποθεµατικού).
6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις
έναρξης προκύπτουν από τις εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του
οικονοµικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιµήσεις) έχουν
ενταχθεί στον προϋπολογισµό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταµειακών διαθεσίµων και απλήρωτων
υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται µετά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής
χρήσης, ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω υποχρεωτικής αναµόρφωσης στη στοχοθεσία µε τη διαδικασία
του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγµατοποιείται µε βάση τις εξής
αρχές:
α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης
ενσωµατώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισµού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να
καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισµός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα
στοχοθεσίας, οι εγγεγραµµένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθµών που αφορούν σε πληρωµές υποχρεώσεων
παρελθόντων οικονοµικών ετών µεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιµήσεις για το ύψος των απλήρωτων
υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούµενο έτος.
β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισµού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταµειακού προϋπολογισµού
συνεπάγεται την εκτίµηση πραγµατοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί
σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίµηση για δηµιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.
Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, το εκτιµώµενο ύψος των απλήρωτων
υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους ισούται µε µηδέν (0).
7. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, στην
ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραµµών)
των πινάκων µε τους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, η ίδια ως άνω υπηρεσία µεριµνά για την
έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιηµένων πινάκων και για την ενηµέρωση των υπόχρεων φορέων και των
αρµόδιων για τον έλεγχό τους αρχών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2018 ο έλεγχος επίτευξης των οικονοµικών στόχων
περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων οικονοµικού αποτελέσµατος και τον εντοπισµό
αποκλίσεων λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράµετροι :
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους εσόδων
κατά τη διάρκεια του έτους.
β) Η πορεία πραγµατοποίησης των εξόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους
εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.
γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.
2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραµέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού,
διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό τον έγκαιρο εντοπισµό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε
αδυναµία ισοσκέλισης προϋπολογισµού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρµογή της διαδικασίας υπαγωγής
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του φορέα στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του Ν. 4270/2014 (Α'
143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Για τον προσδιορισµό των αποκλίσεων από τους τριµηνιαίους στόχους οικονοµικού αποτελέσµατος που
έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:
α) ΕΣΟ∆Α: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση µε τους
αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιµα έναρξης (Εκτέλεση µείον
Στόχος).
β) ΕΞΟ∆Α: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγµατοποιηµένων πληρωµών σε σχέση
µε τους αντίστοιχους στόχους πληρωµών (Εκτέλεση µείον Στόχος).
γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και
εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ (Απόκλιση Εσόδων Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταµειακού Αποτελέσµατος ΟΠ∆).
δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων
έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση µείον Στόχος).
ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταµειακού
αποτελέσµατος ΟΠ∆ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το
στόχο του οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ [Απόκλιση Ταµειακού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ - Απόκλιση
Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε
ποσοστό πραγµατοποιείται µε τον τύπο [Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ / Στόχο Συνολικών
Εσόδων = Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ (%)].
Οι στόχοι των υποοµάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριµένη
κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική αυτοτέλειά του ΟΤΑ παρέχοντας του τη
δυνατότητα χρηµατοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρµόζεται η µεθοδολογία
υπολογισµού της Απόκλισης Εσόδων.
4. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ άνω του 10%, το
Παρατηρητήριο ενηµερώνει, εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου, τον φορέα, την αρµόδια για την
εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους για τη
διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα το Παρατηρητήριο για τα µέτρα που
ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται και
για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποοµάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα
ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νοµικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.∆. δήµου
ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενηµέρωση πραγµατοποιείται µέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την
ευθύνη της ενηµέρωση του Παρατηρητηρίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και
δηµοσίευσης του ΟΠ∆ περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Το ΟΠ∆ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρµόδια για έλεγχο αρχή µαζί µε τον
προϋπολογισµό του φορέα και του κάθε νοµικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠ∆, 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 ΟΠ∆
από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα.
2. Κατά την υποβολή του ΟΠ∆ στην αρµόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους
πίνακες οικονοµικής στοχοθεσίας του ΟΠ∆ στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ µέσω του οποίου
παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων της αυτοδιοίκησης
και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέµενους στόχους.
3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται
στα ΟΠ∆ αυτών σύµφωνα µε το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠ∆ ως προς τα µέρη που οφείλει να
περιέχει, γ) τη συµφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων µε τον ετήσιο προϋπολογισµό των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων, δ) την πληρότητα του
περιεχοµένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων, ε) τη συµφωνία των υποβαλλόµενων
πινάκων στοχοθεσίας µε τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και στ) την εν
γένει κατάρτιση του ΟΠ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και
εγκρίνει το ΟΠ∆ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.
4. Το ΟΠ∆ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και κατά τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτό.
5. Τα εγκεκριµένα ΟΠ∆ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ µε µέριµνα της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠ∆ αναρτάται στην ιστοσελίδα του
οικείου ΟΤΑ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του
προϋπολογισµό από το παρατηρητήριο περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρµογή των ΟΠ∆ και την εκτέλεση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ
και των νοµικών προσώπων, µέσω του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας που τηρείται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του
τύπου, του περιεχοµένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονοµικών στοιχείων των ΟΤΑ. Σε
περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το νοµικό πρόσωπο δεν µεριµνά για τη διάθεση των προβλεπόµενων στοιχείων

3

στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδοµένων του ΥΠΕΣ, µε τρόπο
που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Έπειτα από τα παραπάνω, εισηγούµαστε για τη έγκριση της Αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας έτους 2020, το οποίο αποτυπώνεται στον παρακάτω
πίνακα.

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της Αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας
έτους 2020, το οποίο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 110/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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