
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                               Αριθ. Απόφασης 02/2018 

                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2018 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Δήμου Σουφλίου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 

Δήμου Σουφλίου Οικον. Έτους 2018 

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουφλίου σήμερα την  

3 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου, ύστερα από την με αρ. 

πρωτ. 12179/27-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του 

Ν. 3852/2010. 

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 4 μελών βρέθηκαν 4 παρόντα ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Πουλιλιός Ευάγγελος                                             1) Σκαρκάλας Παναγιώτης 

2) Κουφάκη Σοφία 

3) Πασχάλης Κωνσταντίνος  

 

   Τα πρακτικά της συνεδρίασης κράτησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημήτριος 

Τσιροπούλας. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:  

   Σας γνωρίζουμε ότι  εκδόθηκε η 44485/6-8-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ με την 

οποία παρέχονται οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και 

επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών 

στόχων μέσω των ΟΠΔ. Εξαρχής σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της 

απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση 

αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους 

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α', 

ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση 

του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον 

έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για 

την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. 

        Η Οικονομική υπηρεσία έχει συντάξει τους νέους Πίνακες Στοχοθεσίας 2018 

όπως συντάχθηκαν παρακαλούμε για την έγκρισή τους , προκειμένου  να 

υποβληθούν στην Οικονομική Επιτροπή.   

   Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά τα παραπάνω : 

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τους νέους Πινάκες Στοχοθεσίας του ΟΠΔ 

έτους 2018 του Δήμου Σουφλίου οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσης .  

  Η παρούσα να προωθηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου . 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2018 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σωστό Απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σουφλίου 

 

 

Ευάγγελος Πουλιλιός 


