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ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2022»
Σήμερα στις 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 225/2022 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.
Έχοντας υπόψη τα άρθ. 234 & 240 του Ν. 3463/06 και το άρθ. 67, παρ. 5
του Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 184, παρ. 1 του Ν. 4635/19, η
συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα μέλη ΔΣ του ΠΠΙΕΔ ενημερώθηκαν
και κλήθηκαν να δώσουν την έγκρισή τους για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς
συνεδρίασης. Εκ των έντεκα (11) μελών του ΔΣ συναίνεσαν στη διεξαγωγή της
συνεδρίασης δια περιφοράς τα επτά (7), εξασφαλίζοντας τη νόμιμη απαρτία.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ

2. ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ

3. ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΝΑΗ ΓΚΟΥΜΑ (αναπλ. μέλος)

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ
7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΘΕΜΑ 2ο
Αναφορικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν
για τα εξής:
Με τις αριθ. 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') & οικ. 55905/2019
(ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) 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 Παρατηρητήριο σε
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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 της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2022 του
Ιδρύματος, βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ. 18860/14-2-22 εγγράφου της Αποκεντρωμένης
Δ/σης Αττικής, με το οποίο θα πρέπει «να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά
αποτελέσματα (χρηματικό ταμειακό υπόλοιπο) όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την
31η Δεκεμβρίου 2021 ώστε να καταστεί αυτός ρεαλιστικός», το ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ 2022 θα
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίσθηκε ο νέος πίνακας που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2022 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, την εγκ. 100/62885/10.9.19 ΥΠ.ΕΣ., τα
υπ’ αριθ. 19400/15.05.2013 & 61528/28-9-20 έγγραφα ΥΠΕΣ, καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος όπως αυτός ψηφίσθηκε με την απόφαση 40/2021 του
Δ.Σ. και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18860/14-2-22 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής.
Ζητείται από το Δ.Σ. να εγκρίνει το αναμορφωμένο υποβληθέν σχέδιο Ο.Π.Δ.
του Ιδρύματος έτους 2022 και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε,
το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα παραπάνω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο αναμορφωμένο σχέδιο Ο.Π.Δ. έτους 2022 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 α/α 6/2022.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
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