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Συνεδρίαση της 18-12-2015 
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 87767/11-12-2015

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
           
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 
2.Αφουξενίδης Θεόφιλος 2.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 
3.Βρεττός Μιχάλης 3.Καμπόλης Οδυσσέας 
4.Βρεττός Σπύρος 4.Λαζάρου Ιωάννης 
5.Χριστοπούλου Σοφία 5.Μιχαηλίδης Δημήτριος 
6.Χίος Αναστάσιος 6.Ορφανίδης Χαράλαμπος 
7.Δασκαλάκης Γεώργιος 7.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 
8.Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία 8.Ποιμενίδης Γεώργιος 
9.Κατάρας Αναστάσιος 9.Ποιμενίδου Όλγα 
10.Κατσούρος Σπυρίδων 10.Συρινίδης Θεόδωρος 
11.Κοσμίδης Παναγιώτης 11.Τσουκαλάς Ηλίας 
12.Κοσμίδου Λουίζα 12.Μουκάνης Μαρίνος 
13.Λαζάρου Βασίλειος 13.Γιαμαρέλος Γεώργιος 
14.Μηλιώρη Αφροδίτη 14.Γιαννακόπουλος Δημήτριος 
15.Χαριτίδη Μαρία 15.Ξαγοράρης Νικόλαος 
16.Ναυροζίδου Μαρία 16.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
17.Ντούρος Σωτήριος 
18.Τσάτσης Νικόλαος 
19.Παλιούρας Αντώνιος 
20.Παντελιά Εύη 
21.Πεδιαδίτης Στέργιος 
22.Πολυμενέας Παναγιώτης 
23.Ρούσσας Κωνσταντίνος 
24.Σασαρίδης Κωνσταντίνος 
25.Σαχσανίδη Ελένη 
26.Σεληνά Παναγιώτα 
27.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 
28.Σταύρου Γεώργιος 
29.Τοπαλίδης Ευστάθιος 
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                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗ.Φ.Α. οικονομικού έτους 
2016 και κατάρτιση του (Ο.Π.Δ.)»

    Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, 
παρισταμένων μελών 26 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την 
έναρξη της 18 ης Συνεδρίασης της 18/12/2015.
   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 9 ο 

θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά  τη διαμόρφωση Προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α,  οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  26945/31-07-
2015  και δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κο Δασκαλάκη Γεώργιο ο 
οποίος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα εξής:

«1) τη διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2016 

σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  26945/31-07-2015  και  αναφέρει  ότι, ως  γνωστόν  το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παράσχει τη γνώμη του επί 

των προϋπολογισμών, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με 

σκοπό  την  επίτευξη  ρεαλιστικών  και  ισοσκελισμένων  προϋπολογισμών.  Με  τη 

γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται  στους Δήμους, τα ΝΠΔΔ και 

στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και 

Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ που α) έχουν καταρτίσει μη 

ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των 

προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το 

σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός 

της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΝΠΔΔ είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών 

αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 

Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  παρέχει  οδηγίες  για  την  ανάλογη  διαμόρφωση  του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται 

από  τη  Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου,  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, 

καθώς  και  από  αιτιολογική  έκθεση,  στην  οποία  παρουσιάζονται  οι  τυχόν 

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, 

όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 

παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό 

ή διοικητικό ) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά 

τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και 

επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται 
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στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της 

υπ' αριθμ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που 

επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου 

υποβολής του στο τελευταίο,  είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και  των 

οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η 

γνώμη  υποχρεωτικά  κατά  νόμο  συνοδεύει  τον  π/υ  κατά  τη  ψήφισή  του, 

προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα 

μέλη  του συμβουλίου.  Οι  υπηρεσίες  του ελέγχου  νομιμότητας  προβαίνουν  στο 

σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που 

διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να 

αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το  Παρατηρητήριο  εξέφρασε  τη  Γνώμη  του,  σχετικά  με  το  σχέδιο  του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ και αξιολόγησε πως 

το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν κατήρτισε σχέδιο προϋπολογισμού 

και δεν το ενσωμάτωσε στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και το καλεί να συντάξει 

σχέδιο  προϋπολογισμού  για  το  έτος  2016  το  οποίο  να  συμμορφώνεται  με  τις 

οδηγίες  που  δόθηκαν  με  τη  υπ’  αριθμ.  26945/31-07-2015  ΚΥΑ  οι  οποίες 

ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης,  προκειμένου 

αυτό να είναι ρεαλιστικό και να είναι ισοσκελισμένο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προβαίνουμε στη τελική διαμόρφωση του 

σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” για το έτος 

2016 προκειμένου στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

ψήφιση.

2) τη  Κατάρτιση  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (ΟΠΔ)  έτους  2016 

αναφέρει ότι,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί 

και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, το ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α το οποίο είναι εντεταγμένο 

στο  καταρτιζόμενο,  από  την  ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης 

(ΜΦΓΚ),  είναι  υπόχρεο να καταρτίσει  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο  Δράσης, το οποίο 

αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ 

για το έτος 2016.

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 το ΝΠΔΔ 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.  Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους,  ελέγχεται  ο  βαθμός 

επίτευξης  των  στόχων  αυτών  από  το  Παρατηρητήριο,  το  οποίο  αξιολογεί  τις 

προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε 

περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα. 

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της 

ΚΥΑ 26945/31-07-2015.
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Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλώ όπως εγκρίνεται τον επισυναπτόμενο πίνακα 

του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε.»

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Τέλος η Κα Πρόεδρος ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση του Προέδρου 

1. Όσον αφορά την Διαμόρφωση Προϋπολογισμού, τις διατάξεις του άρθρου 

247 παρ. 16 του Ν. 3463/06, την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010,  Το  άρθρο  77  του  ν.  4172/2013,  το  άρθρο  266  του 

Ν.3852/2010  όπως  ισχύει,  τις  περιπτ.  δ’  και  ε’  του  άρθρου  63  του 

Ν.3852/2010, την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011, την ΚΥΑ 26945/31-07-

2015, τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου και

2. Όσον  αφορά  την  Κατάρτιση  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης,  τις 

διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 247 του Ν. 3463/06, την υπ΄ αριθμ. 

7261/22-02-2013  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  & 

Εσωτερικών  “Καθορισμός  διαδικασιών  για  την  παρακολούθηση  του 

“Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης”  (Ο.Π.Δ.)  και  την  εφαρμογή  του 

Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 

4111/2013” (ΦΕΚ Β΄ 450/18-12-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ 

αριθμ.  30040/2013  (ΦΕΚ  Β΄  1858/2013)  ΚΑΙ  41273/2013  (ΦΕΚ 

Β΄267/2013), Την αριθμ. 5/14065/09-04-2013 εγκύκλιο  της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών “Παροχή 

οδηγιών  και  διευκρινίσεων  επί  της  αριθμ.  7261/22-02-2013  κοινής 

απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών,  Την  ΚΥΑ 

26945/31-07-2015 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων και των ΝΠΔΔ, 

οικονομικού  έτους  2016”,  τον  Προϋπολογισμό  εσόδων  και  εξόδων  του 

ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α οικονομικού έτους 2016, μετά από διαλογική συζήτηση

3. Την υπ’ αριθμ. 116/11-12-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΗ.Φ.Α).
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αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Την  κατάρτιση  του  Προϋπολογισμού  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2016, όπως εμφανίζεται  στο συνημμένο σχέδιο το οποίο 

αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  απόφασης,  όπως  επίσης  και  την 

κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Φ.Α σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης.

Β. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  -
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Μιχάλης,
Βρεττός Σπύρος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία,
Κατάρας Αναστάσιος, Κατσούρος Σπυρίδων, Κοσμίδης Παναγιώτης,
Κοσμίδου Λουίζα, Λαζάρου Βασίλειος, Ναυροζίδου Μαρία, Ντούρος Σωτήριος,
Ξαγοράρης Νικόλαος, Παλιούρας Αντώνιος, Παντελιά Εύη, Πεδιαδίτης Στέργιος,
Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος,
Σαχσανίδη Ελένη, Σεληνά Παναγιώτα, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταύρου Γεώργιος,
Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσάτσης Νικόλαος, Χίος Αναστάσιος, Χριστοπούλου Σοφία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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