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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                              «Αναμόρφωση του Πίνακα Στο ο  σία  Ο κονομ κ ν Α οτ   σμ των 2018»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 15/2018                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2106/19-09-2018 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 82/2018 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      15/2018 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Α ό το  ρακτ κό τη , α ό 18 Σ  τ μβρίου  2018, 15η  Συν δρίαση   του Δ ο κητ κού  Συμβου ίου του  Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 18/09/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 2087/14-09-2018   
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Η.Δ. 
 

«  κρ ση αναμόρφωση  του Πίνακα Στο ο  σία  Ο κον μ κ ν Α οτ   σμ των ο κονομ κού  του  2018 του ΝΠΔΔ Δήμου 

Φ  ο  η -Ψυ  κού Ο.Κ.Α.Π.Α.». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου  νδ κα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν 
 νν α (09). Τα μέλη  Ζερβός Νικόλαος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απουσίαζαν.  
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη 
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Ζερβός Νικόλαος 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη                                                                 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις                                                              
Δημουλά Έλση                                                              
Κακαβάς Νικόλαος  
 Χανακούλας Αθανάσιος 
Φουστέρη Μαρία   
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                                                                                 
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013, το άρθρο 77 του Ν.4172/2013, την υπ’ αριθμ. 7261/26-2-2013 ΚΥΑ Υπουργών 
Οικονομικών-Εσωτερικών (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), το υπ΄ αριθμ. 41308/31-10-2013 Έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5/14065/9-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νομικού Προσώπου παράλληλα με την ψήφιση του προ πολογισμού οικονομικού έτους 2018 με την υπ’ αριθμ. 121/7-11-2017 
Απόφασή του, με την ίδια διαδικασία ψήφισε με την υπ’ αριθμ. 122/7-11-2017 Απόφασή του και τον Πίνακα 5.Α. Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2018 τον οποίο και υπέβαλλε στον οικείο Δήμο και συμπεριλήφθηκε στο 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) αυτού. Το ΟΠΔ αποτελεί την οικονομική στoχοθεσία του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων. Η σύνοψη του ετήσιου προ πολογισμού οικονομικού έτους 2018 και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, 
αποτυπώθηκε στον εν λόγω Πίνακα 5.Α. Οι στόχοι τέθηκαν  δια του καθορισμού από τον Φορέα, μηνιαίου ρεαλιστικού και 
αξιόπιστου προγράμματος εκτέλεσης του προ πολογισμού, με βάση την αρχή της ισοσκέλισης, υπό την έννοια ότι το σύνολο 
των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου, δηλαδή 
αποτυπώθηκε  η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών σε επίπεδο 
μηνός, τριμήνου και σωρευτικά από την αρχή του έτους. 
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Με την υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
«Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και 
των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα 
Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»  τροποποιούνται μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία 
κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή 
επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προ πολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών 
και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
44485/6-8-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και 
διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ», σε 
εφαρμογή του άρθρου 9 της ως άνω 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. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα 
πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018. 
Κατόπιν τούτων, παραθέτουμε τον αναμορφωμένο, κατά τα ανωτέρω, Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 
οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου προς έγκριση και υποβολή  του στον οικείο Δήμο προκειμένου να 
συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) αυτού και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.  
 

 
 
Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε  σχετικά. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού   αβ  υ όψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων  234,235,236 του 

Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 
5. Την υπ’ αριθμ. 7261/26.2.2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών(όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει)  
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6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5/14065/9-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44485/6-8-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 
μ τ  α ό δ α ο  κή συζήτηση, 

                               α οφασίζ   ομόφωνα 
 

Εγκρίνει τον αναμορφωμένο, κατά τα ανωτέρω, Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2018 του 
Νομικού Προσώπου καθώς και την υποβολή  του στον οικείο Δήμο προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) αυτού, ως εξής : 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  82/2018 

  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ       

Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
          Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                    

                    Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
                                                                                              Δημουλά Έλση 
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος 
                                                                                              Χανακούλας Αθανάσιος            
                                                                                              Φουστέρη Μαρία  

                   Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  18/09/2018  
Φ  ο  η 19/09/2018  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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