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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 11/2018                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/2018                                                       
          
  ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Π.Π.Ι.Ε.Δ. 2019»                                          
                         
              Σήμερα στις 27/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00, συνήλθε το  Διοικητικό 
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.-Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1039/2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν επτά από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η αναπληρώτρια 
πρακτικογράφος του Δ.Σ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ  ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

7. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 
 
ΘΕΜΑ 2ο  

 
 Η κα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ για τα εξής: 
Με τις αριθ. 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') & 34574/5.7.18 
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες 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. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του 
Ιδρύματος συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως 
άνω απόφασης, το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο στην 
αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο 
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Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που, κατά 
τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το Ο.Π.Δ. δεν πληροί τους όρους 
κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, τότε το Ο.Π.Δ. στέλνεται προς διόρθωση, 
επανυποβολή και έγκριση στην αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους στο 
οποίο αυτό αναφέρεται. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει: α) Την πληρότητα του ΟΠΔ ως 
προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, β) Την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν 
οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Επιχείρησης, γ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων 
Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και δ) την εν γένει κατάρτιση του Ο.Π.Δ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις, και εγκρίνει το Ο.Π.Δ. έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο 
οποίο αυτό αναφέρεται.  
Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίσθηκε ο πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του σχεδίου Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2019 του Π.Π.Ι.Ε.Δ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013, τις διατάξεις της αριθ. 
7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') & 34574/5-7-18 Κ.Υ.Α. των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τις εγκ. 5/14065/09.04.2013 & 65720/19-
11-18 ΥΠ.ΕΣ., το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 19400/15.05.2013, καθώς και τον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος όπως αυτός ψηφίσθηκε με την απόφ. 66/2018 του Δ.Σ.  
 
Ζητείται από το Δ.Σ. να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο Ο.Π.Δ. του Ιδρύματος έτους 
2019 και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις 
απόψεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, η κα Αντιπρόεδρος έθεσε το θέμα σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                 
 
Α. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο Ο.Π.Δ. έτους 2019 του Ιδρύματος, το οποίο  
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2018 
         
         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                                          
 
                                        
          ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 


