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Θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του 

Ν.Π.Δ.Δ.  “Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών”  έτους  2016  σύμφωνα  με  το  υπ΄  αριθμό 

πρωτοκόλλου 59/45/18-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

Κυρία Πρόεδρε,

                                                               

παρακαλούμε όπως, στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε το ανωτέρω 

θέμα λαμβάνοντας υπόψη, 

1) Τη Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμό πρωτ. 59/45/18-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 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 απόφαση 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 
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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 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.

Με την απόφαση υπ’  αριθμό 116/11-12-2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ  κατήρτισε  τον  Προϋπολογισμό  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2016.

Με  το  59/45/18-03-2016  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  ο  Προϋπολογισμός 

οικονομικού  έτους  2016  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ  αναπέμπεται  και 

καλείται το ΝΠΔΔ όπως επανυποβάλει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2016.

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  προβαίνουμε  στη  τελική  διαμόρφωση  του  σχεδίου 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2016 προκειμένου 

στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

2) Ως προς τη Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμό πρωτ. 59/45/18-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 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 και το με αριθμό πρωτ. 56/45/18-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  ,  παρακαλώ  όπως  εγκρίνεται  τον  επισυναπτόμενο  πίνακα  του  ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Δασκαλάκης Γεώργιος

Συνημμένα:
1. Πρόσκληση Διοικητικού  Συμβουλίου  με  Αρ.Πρωτ.:  1023/29-03-2016,  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών¨ 

σχετικά με την κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 σύμφωνα με το 
υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 59/45/18-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

2. Εισήγηση του Προέδρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨ σχετικά με τη 
Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 26945/31-07-2015 και Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους  2016. 

3. Την  απόφαση 26 με Αρ.Πρωτ.: 1140/5-4-2016, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. σχετικά με την Κατάρτιση  
Προϋπολογισμού  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ΅Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών΅  οικονομικού  έτους  2016  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ 
26945/31-07-2015 και Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους  2016.

4. Το σχέδιο Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ και το Ο.Π.Δ για το έτος 2016 , (σε 
τρία αντίγραφα).

5. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 1101/01-04-2016, σχετικά με την μη ύπαρξη πολυετών δαπανών.
6. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  με αρ. πρωτ.  1100/01-04-2016 σχετικά με την μη ύπαρξη οφειλής κάλυψης 

εκκρεμουσών δικαστικών αποφάσεων .
7. Στατικά Δελτία περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, Σεπτεμβρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2014.
8. ΟΠΔ έτους 2016 ,( σε τρία αντίγραφα ).
9. Το υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 59/45/18-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ οι οποίες δικαιολογούν την εγγραφή ποσών στους Κ.Α.Ε.:
• 0434.05 με περιγραφή «Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ» απόφαση 19/20-02-2012.



• 0524.01 με περιγραφή «Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών-βρεφικών σταθμών(τροφεία)» απόφαση 
85/23-09-2013.

• 0524.02 με περιγραφή «Συνδρομές συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες», απόφαση 133/12-12-14, 110/24-11-
15και 106/05-11-15.

11. Βεβαίωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό πρωτ. 7658/2901/9-2-2016, σχετικά με τις τροποποιήσεις 
(ΦΕΚ 1526/Β/2013), που έχουν απέλθει στη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ ( ΦΕΚ 1722/Β/2011)

12. Αιτιολογική Έκθεση σχετική με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού.
13. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 20750/31-03-2016, σχετικά με την πρόβλεψη πίστωσης τακτικής  

επιχορήγησης του ΝΠΔΔ  έτους 2016.
14. Βεβαίωση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας   με  αρ.  πρωτ.  20807/30-03-2016,  σχετικά  με  το  ύψος  χρηματικού 

υπολοίπου την 31/12/2015.
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Προς :  ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: Παραχώρηση Χώρων για την Διεξαγωγή της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Αχαρνών στην Πλατεία  
Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

       Με  την  υπ’  αριθμό  …..  απόφασή  του,  πρακτικό  Νο  4  /  2016,   το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» αποφάσισε τη διοργάνωση της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Αχαρνών 
που προτείνεται να πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων 
από Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, μέχρι και  την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, όπου είναι και η Παγκόσμια Ημέρα  
Περιβάλλοντος.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει :

1. Εκθέτες (παραγωγούς και εμπόρους), ανθοκομικών (φυτά) και αγροτικών προϊόντων
2. Εμπόρους φυτοχωμάτων, γλαστρών και εργαλείων κήπου
3. Εμπόρους επίπλων κήπου
4. Εκθέτες κηποτεχνίας 

Θα φιλοξενεί επίσης :

1. Περιβαλλοντικούς συλλόγους
2. Εταιρείες ενημέρωσης για την ανακύκλωση και το περιβάλλον

Παράλληλα θα υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου.
       Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση θεωρείται ιδανικός, τόσο για την αισθητική του, όσο και  
για τη δυνατότητα να φιλοξενήσει όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Η ύπαρξη του ανοικτού υπαίθριου 
θεάτρου είναι θετική για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Επίσης, οι διάδρομοι και ο όλος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
της πλατείας βοηθούν στην άρτια και ήπια προσαρμογή των περιπτέρων στο χώρο.

       Οι θέσεις των εκθετών θα περιλαμβάνουν μία τέντα διαστάσεων 3.0χ3.0 μ και ελεύθερο χώρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 3.0 χ 6.0. Δηλαδή ο κάθε χώρος θα έχει συνολική επιφάνεια από 27 έως 35 τετραγωνικά μέτρα.
       Κάθε τέντα θα έχει παροχή ρεύματος και λάμπα. Σε καθορισμένα σημεία θα υπάρχουν σημεία υδροληψίας  
για χρήση από τους εκθέτες.
       Στους διαδρόμους της έκθεσης θα υπάρχουν ηχεία από τα οποία θα ακούγεται συνοδευτική μουσική και  
ανακοινώσεις προς τους εκθέτες και τους επισκέπτες.
      Για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης θα προηγηθούν εργασίες συντήρησης και εξωραϊσμού του χώρου,  
όπου απαιτηθεί.
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      Οι χώροι των εκθετών θα είναι αριθμημένοι και συγκεκριμένοι. Σε κάθε εκθέτη θα τοποθετηθεί πινακίδα με 
το όνομα και τον αριθμό του εκθέτη, με συγκεκριμένες διαστάσεις, προς ενημέρωση των επισκεπτών.
      Στους χώρους της έκθεσης θα υπάρχουν χημικές τουαλέτες για τους εκθέτες και τους επισκέπτες. Επίσης ο 
χώρος θα φυλάσσεται συνεχώς. Θα έχει προηγηθεί ενημέρωση σε ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και ΟΑΣΑ, για 
την ασφάλεια αλλά και την εξυπηρέτηση επισκεπτών και εκθετών.
      Η έκθεση θα προβληθεί με ρεπορτάζ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και στον έντυπο  
και ηλεκτρονικό τύπο.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε :

1. Να παραχωρηθεί  ο χώρος της Πλατείας Αριστοτέλους  της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων 
στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», από το διάστημα 27 Μαΐου 2016 έως και 5 Ιουνίου 2016.

2. Να παραχωρηθεί  ο υπαίθριος χώρος έναντι  του Παιδικού σταθμού για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 
στάθμευσης των εκθετών.

3. Να παραχωρηθεί ο υπαίθριος χώρος έναντι του Γυμνασίου για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης 
των επισκεπτών.

Για την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Ο Πρόεδρος

Σιδηρόπουλος Γεώργιος
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