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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριθμ. πρωτ.: 6939/28-04-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 7
ης

/2020 Τακτική --δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  46 

 

Θέμα:  Αναμόρφωση  Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Χαϊδαρίου  Οικ. 

Έτους 2020 και της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου  (Κ.Ε. Δ.Χ)» 

(σχετ: η 19/2020 Απ. ΚΕΔΧ). 

 

Σήμερα την 28
η
  του μήνα  Απριλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 08:00 

και  ώρα λήξης στις 10:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  6804/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-

06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι: σε σύνολο (9) 

μελών συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης  της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια 

περιφοράς τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων  ως κατεπείγοντα: [1. Έγκριση 



υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_25 (Α/Α 

ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης 

και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου»_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης  & Ε.Π.Π.Ε._ Έγκριση διενέργειας και 

τρόπου εκτέλεσης.  2. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης - ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΣΔΑ_26 (Α/Α ΟΠΣ:3838), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  της Πράξης με 

τίτλο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο 

Δήμο Χαϊδαρίου» _ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης & Ε.Π.Π.Ε. _ Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης. 3. 

Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:  «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» 

(κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)], επισημαίνοντας ότι: το κατεπείγον συνίσταται στο 

γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή των προτάσεων ήτοι: 30-04-2020. 

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία – 

εγκρίνουν την ένταξη του 1
ου

 , 2
ου

  & 3
ου

  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα στην ημερησία 

διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 1
ο
, 2

ο
 & 

3
ο
  ΕΗΔ θέμα, ως 1

ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα ΗΔ και το 1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
, 4

ο
 και 5

ο
, θέμα της ΗΔ  σε 4

ο
, 5

ο
, 6

ο
, 7

ο
 και 8

ο
 αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 4ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας,  

διάταξης, κατόπιν  της  από 23-04-2020  εισήγησης  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την οποία υπογράφει η 

αναπληρώτρια  προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ. Α. Γαλαζούλα και της υπ΄αριθμ. 19/2020 

(ΑΔΑ: ΨΩ6ΦΟΡΦΟ-Υ42) απόφασης της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου 

[(συνοδευόμενης αντίστοιχα από το νέο αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου και των νομικών του 

προσώπων (ΟΠΔ) Έτους 2020] ως εξής: 

 

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/22-02-2013 περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων 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 για Υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 30040/24-7-13(ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β') και ισχύει – μεταξύ άλλων - 

αναφέρεται ότι : 

 

 «........Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αναμορφώνονται από το οικείο συμβούλιο υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Μαΐου 

και η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων συντελείται δια της τροποποίησης των στόχων που αναλογούν στην 

απομένουσα χρονική περίοδο (μήνες που απομένουν από τη λήξη του μήνα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, 

δηλαδή εάν η αναμόρφωση συντελεστεί εντός Απριλίου, για τους μήνες Μάιο- Δεκέμβριο). Τονίζεται δε ότι, μαζί με το 

τροποποιημένο ΟΠΔ, ο ΟΤΑ οφείλει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε μορφή “excel”) στην 

εποπτεύουσα αρχή το συνολικό διαμορφωμένο Προϋπολογισμό, όπως αυτός προκύπτει από τις αναμορφώσεις, 

προκειμένου η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που 

περιέχουν οι τροποποιημένοι Πίνακες. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η αρνητική 

απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δεύτερου τριμήνου) ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο 

κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ 

επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και 

πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους». 

 

Κατόπιν όμως νέου εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτοκ. 17194//08.03.2019 ενημερωθήκαμε για τα 

κάτωθι: 

 

«……..Στο πλαίσιο του  ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το 

άρθρο 202 αυτού & 

της με Α.Π. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄ και 3635/Β΄) ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας  και 

υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων, 

 

σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και 



καταργείται η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ από τις αρμόδιες για εποπτεία Αρχή στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr.  

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα 

με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν 

επανϋποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό 

επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρίθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 

2942 και 3635 Β΄) σχετική Κ.Υ.Α.. Ειδικότερα:  

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων και περιφερειών έχουν την αποκλειστική ευθύνη να υποβάλλουν όλους 

τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του δήμου ή της 

περιφέρειας. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. (σύνδεσμοι, περιφερειακά 

ταμεία ανάπτυξης κτλ) υποβάλλουν αντίστοιχα τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα τους. 

Η διαδικασία υποβολής των πινάκων οικονομικών αποτελεσμάτων υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα εγκύκλιο……» 

 

«…….Δ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Ειδικά για το ΟΠΔ έτους 2019, οι φορείς θα υποβάλουν για πρώτη φορά τους πίνακες στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών 

στόχων (άρθρο 3 της αρίθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) σχετικής Κ.Υ.Α.) και κατά την υποβολή 

αυτών στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή.  

Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη υποβάλει την αναμόρφωση της οικονομικής τους 

στοχοθεσίας.  

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σε όλους τους φορείς ως προς τη τήρηση των προθεσμιών της υποχρεωτικής 

αναμόρφωσης και της υποβολής των αντίστοιχων πινάκων καθώς ο έλεγχος της οικονομικής στοχοθεσίας για το έτος 

2019 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα Εγκύκλιο…..» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτοκ. οικ. 6553/27.01.2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. , σας 

ενημερώνουμε πως προχωρήσαμε σε αναμόρφωση στοχοθεσίας και τροποποίησης του ΟΠΔ  του Δήμου μας έτους 

2020 σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων των ΟΤΑ όπως 

αναλύεται στον συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά . 

 

 

Η Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου υπέβαλε στο Δήμο την αριθμ. 19/2020 (ΑΔΑ: ΨΩ6ΦΟΡΦΟ-Υ42) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, με την 

οποία  κατά πλειοψηφία αποφασίζει  την κατάρτιση του πίνακα της Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα της Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Σ.3-ΝΠΙΔ), 

 

 

Επίσης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ανέφερε τα εξής: 

 Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 4555/2018 & το άρθρο3 του Ν. 4623/2019, θα πρέπει να προβεί στην κατάρτιση της υποχρεωτικής 

αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. του Δήμου Χαϊδαρίου, βάσει των νέων πινάκων και των πραγματικών στοιχείων 

διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων μέχρι 31-12-2019, που  αφορά α) στον Δήμο Χαϊδαρίου  και αποτελείται 

από το νέο αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και β) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 

Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.) και αποτελείται από το νέο αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων,  το οποίο υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο(άρθρο 189 του Ν. 4555/2018).  

 

Με τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να ψηφίσουμε σχετικά 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα &  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος , ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

Οι Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ. Μιχάλης Σελέκος & Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισαν Κατά του θέματος 

 

Συνεπώς επί  των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ και (2) ψήφισαν κατά, 

συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή, 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

Καταρτίζει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικ. Έτους 2020 που αφορά τον Δήμο 

Χαϊδαρίου, όπως αναλύεται στον συνημμένο στη παρούσα απόφαση- πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων και εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 19/2020 (ΑΔΑ: ΨΩ6ΦΟΡΦΟ-Υ42) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, στην οποία περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος της   

ο νέος αναμορφωμένος  πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34574/05-

07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τευχ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Παραπέμπει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Χαϊδαρίου οικ. Έτους 

2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  28-04-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 


