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Εισήγηση 2η 

«Έγκριση κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨» 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨, εισηγείται το 2ο τακτικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης που αφορά στην έγκριση κατάρτισης ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, 

οικονομικού έτους 2022 και θέτοντας υπόψη τη διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, 

οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το υπ  αρ. πρωτ. 2424/21 έγγραφο με το οποίο εκφράζεται η Γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την 114/21 απόφαση ΔΣ 114/2021 περί  

σχεδίου  προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ του ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2022, αναφέρει ότι, 

η διαδικασία αναφορικά με το Ο.Π.Δ. καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

2942 Β’) όπως ισχύει, ενώ σχετικά είναι τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018, 65720/19-11-2018, 61528/28-

09-2020, 80438/03-11-2021 έγγραφα και η υπ’ αριθμ. 8/17194/08-03- 2019 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με τα οποία δίνονται διευκρινίσεις και τροποποιούνται οι πρότυποι πίνακες στοχοθεσίας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποχρέωση των στατιστικών ανταποκριτών να αναρτήσουν τους πίνακες 

στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. ταυτόχρονα με την υποβολή του Ο.Π.Δ. 

στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, την υποχρέωση πληρότητας των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. που πρέπει να 

περιέχονται στα Ο.Π.Δ. αυτών σύμφωνα με το Μ.Φ.Γ.Κ. και την υποχρέωση πληρότητας, ορθότητας και 

συμφωνίας των πινάκων που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων με τους πίνακες που έχουν 

αναρτηθεί στον Κόμβο.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α., το Ο.Π.Δ. 

του Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών 

του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, με την φράση Ο.Π.Δ. Δήμου νοείται το σύνολο των 

ανωτέρω πινάκων και κατ’ επέκταση δεν είναι ορθή η φράση «το Ο.Π.Δ. Δήμου» όταν γίνεται αναφορά μόνο 

στον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, ενώ η φράση«το Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ.» δεν υφίσταται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α., το Ο.Π.Δ. 

καταρτίζεται , ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του 

φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο Ο.Π.Δ., στις προθεσμίες που ισχύουν για την 

κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2022 και αξιολόγησε ότι το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ κατήρτισε σχέδιο προϋπολογισμού και το ενσωμάτωσε στη βάση δεδομένων του 

ΥΠΕΣ και αυτό είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
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Τέλος, η Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης σχετικά με την έγκριση κατάρτισης του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

για το έτος 2022, όπως εμφανίζεται άνωθεν, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Αγγελική Ζαχαριάδη
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