Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.01.27 08:09:15
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΔΗ746ΜΩ0Ι-0Φ2

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ
ΓΖΚΟ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ

Γ/νζε Γιοικεηικών Τπεπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξερ
Πολιηικών Οπγάνυν

Λέα Φηιαδέιθεηα 26/1/2022
Αξηζ. Ξξση. : 1446

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζε: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πλεπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σελ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 3/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 17/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Θαηάξηηζε Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο
(Ν.Ξ.Γ.) ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηνπο πίλαθεο
ζηνρνζεζίαο ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ
Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. θαη Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο έηνπο
2022 θαη ππνβνιή ηνπο ζην Γ.Π.».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 26 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 72 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 1337/2/21-1-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 72 Δγθχθιην
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ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 2) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά. Ν δεχηεξνο εμ απηψλ απέζηεηιε κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (email) ηελ αθφινπζε πξφηαζε αλαβνιήο ηεο Ππλεδξίαζεο:
Ξξνο ηνλ Γήκαξρν θαη Ξξφεδξν θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Ν.Δ.
Θχξηνη Ππλάδειθνη κεηά ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα λα θεξπρζεί ε 26 01 2022
Γεληθή Αξγία ηνπ Θξάηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα :
1 Ζ Γεληθή Αξγία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαδφκελνη ζηνπο ΝΡΑ απφ ηνπο νπνίνπο
εμαηξεί ΚΝΛΝ ΡΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΠΡΗΠ ΓΛΠΔΗΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ
ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ.
2 Ρελ αλαθνίλσζε ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ γηα ελαξκφληζε κε ηα παξαπάλσ.
3 Νη εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ 2 .4.7.8 επί ζπλφινπ 8 ζεκάησλ δελ έρνπλ απνζηαιεί
έγθαηξα φπσο πξνβιέπεηαη (ζρεηηθφ e-mail Ξξφζθιεζεο αλαθέξεηαη ζηηο 24 01
2022).
ΞΟΝΡΔΗΛΩ
ΡΖΛ ΑΛΑΒΝΙΖ ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηεο εβδνκάδαο.
Ξαξαθαιψ ην παξφλ λα αλαγλσζζεί πξνο φινπο θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε ηπρφλ
πξαθηηθφ πνπ ήζειε πξνθχςεη.
Κε εθηίκεζε
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Γεκ. Πχκβνπινο
Κέινο ΝΔ ΓΛΦΛΣ
Κε ηελ αλσηέξσ πξφηαζε ζπκθψλεζε, κέζσ e-mail πνπ απέζηεηιε, θαη ην κέινο ηεο
Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο α) ην αξηζ. πξση. 791/20-12-2021 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ
Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. θαη ηελ αξηζ. 41/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη β) ην
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αξηζ. πξση. 7017/7-12-2021 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αξηζ. 224/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ επί ηνπ
ζέκαηνο:
Α)
ΘΔΚΑ: "Διζήγεζε απόθαζερ Γ.. Π.Π.Η.Δ.Γ. για ηεν επόμενε ζςνεδπίαζε
ηερ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Λ.Φιλαδέλθειαρ-Λ.Υαλκεδόναρ"

Παο δηαβηβάδνπκε, ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζ. 41/21 απφθαζε Γ.Π. ΞΞΗΔΓ ζρεηηθά
κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΝΞΓ 2022, ε νπνία

ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ

Ηδξχκαηνο ζηηο 20/12/21 θαη παξαθαινχκε φπσο εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ΛΦ - ΛΣ.

ΑΟ. ΞΟΑΘΡΗΘΝ: 14/2021

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ

ΑΟ. ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 41/2021
ΘΔΚΑ: «Έγκπιζε Ολοκλεπυμένος Πλαιζίος Γπάζερ (ΟΠΓ) Π.Π.Η.Δ.Γ.
2022»
Πήκεξα ζηηο 20/12/2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. ΓήκνπΛ.Φ.-Λ.X. ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ
ππ΄αξηζκ. πξση. 752/2021 πξφζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζε φια ηα κέιε
ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/10, γηα ιήςε απφθαζεο ζηα παξαθάησ
ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Γηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, θαζψο παξεπξέζεζαλ θαη ηα έληεθα κέιε.
(Ρν Γ.Π. είλαη ελδεθακειέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο εθπξνζψπνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Ηδξχκαηνο). Ρα πξαθηηθά θαηέγξαςε ε πξαθηηθνγξάθνο ηνπ Γ.Π.,
Ιεπθνζέα Πηεξγίνπ, θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ, βαζκνχ Α'.
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ
ΖΙΗΑΠ ΓΘΟΗΛΡΕΑΙΖΠ
ΠΝΦΗΑ ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΓΝΙΑΠ
ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΝΟΡΕΖ (αλαπι. κέινο)
ΗΩΑΛΛΖΠ ΑΛΡΩΛΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΔΡΖ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ (αλαπι. κέινο)
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΡΠΝΙΑΠ
ΓΑΛΑΖ ΓΘΝΚΑ (αλαπι. κέινο)
ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΑΟΑΓΔΩΟΓΝ
Πηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζε θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, θ. Αζ. Ιέθθαο, ν νπνίνο
απνρψξεζε ζηηο 12.00.
ΘΔΚΑ 2ο
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ΝΞξφεδξνο ηνπ Γ.Π. αλαθεξφκελνο ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.Πγηα ηα εμήο:
Κε ηηο αξηζ. 7261/22.02.2013 (ΦΔΘ 450/26.02.2013 ηεχρνο Β')& 34574/5.7.18 Θ..Α.
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα θαη νη
δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ "Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο" (Ν.Ξ.Γ.)
θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο απφ ην Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ λ. 4111/2013. Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γξάζεο (ΝΞΓ) ηνπ Ηδξχκαηνο
ζπλνςίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ
απφθαζεο, ην Ν.Ξ.Γ. θαηαξηίδεηαη, ςεθίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν ζηελ
αξκφδηα αξρή καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρν ΝΞΓ απνζηέιιεηαη ζην
Ξαξαηεξεηήξην ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο
αξκφδηαο αξρήο, δηαπηζησζεί φηη ν πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο νδεγίεο, αιιά ην Ν.Ξ.Γ. δελ πιεξνί ηνπο φξνπο θαηά ηηο ππνδείμεηο
ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, ηφηε ην Ν.Ξ.Γ. ζηέιλεηαη πξνο δηφξζσζε, επαλππνβνιή θαη
έγθξηζε ζηελ αξκφδηα αξρή, έσο ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζην νπνίν απηφ
αλαθέξεηαη. Ζ αλσηέξσ αξρή ειέγρεη: α) Ρελ πιεξφηεηα ηνπ ΝΞΓ σο πξνο ηα κέξε
πνπ νθείιεη λα πεξηέρεη, β) Ρελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ νη Ξίλαθεο
Πηνρνζεζίαο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ
ηεο Δπηρείξεζεο, γ) ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Ξηλάθσλ Πηνρνζεζίαο
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη δ) ηελ ελ γέλεη θαηάξηηζε ηνπ Ν.Ξ.Γ. ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο, θαη εγθξίλεη ην Ν.Ξ.Γ. έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζην νπνίν απηφ
αλαθέξεηαη.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαηαξηίζζεθε ν πίλαθαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ ζρεδίνπ Ν.Ξ.Γ. νηθ. έηνπο 2022 ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. ΓΖΚΝ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
– Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ, ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4111/2013, ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ.
7261/22.02.2013 (ΦΔΘ 450/26.02.2013 ηεχρνο Β')& 34574/5-7-18 Θ..Α. ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, ηηοεγθ. 5/14065/9-4-2013& 8/8-3-19
Ξ.ΔΠ., ηα ππ’ αξηζ. 89277/13-12-2019 «Έιεγρνο Νινθιεξσκέλσλ Ξιαηζίσλ Γξάζεο
έηνπο 2020 θαη ππνβνιή απηψλ ζηνΞαξαηεξεηήξην Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ
ΝΡΑ»θαη 61528/28-09-2020 «Ξίλαθεο Πηνρνζεζίαο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ
έηνπο 2021» έγγξαθα ΞΔΠ, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο έηνπο
2022φπσο απηφο ςεθίζζεθε κε ηελ ΑΓΠ40/21 ηνπ Γ.Π.
Εεηείηαη απφ ην Γ.Π. λα εγθξίλεη ην ππνβιεζέλ ζρέδην Ν.Ξ.Γ. ηνπ Ηδξχκαηνο
έηνπο 2022 θαη λα δηαβηβάζεη απηφ πξνο έγθξηζε απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο.
Αθνινχζσο, ηνλ ιφγν έιαβαλ νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο,ν θ.Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.
Ρν ΓΠ αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(9τήθοι «ςπέπ», 1 τήθορ «παπών» εκ μέποςρ ηος κ. Υ. Σζούλα& 1
«καηά» εκ μέποςρ ηερ καρ Γ. Γκούμα)
Ν θ. Ρζνχιαο αηηηνιφγεζε ηελ ςήθν ηνπ κε ην ζθεπηηθφ φηη ζην Ίδξπκα πξέπεη λα
ππάξρεη κεγαιχηεξν εχξνο εθδειψζεσλ ελ φςεη ησλ 100 εηψλ απφ ηε Κηθξαζηαηηθή
Θαηαζηξνθή κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ ΞΞΗΔΓ θαη ηνπηθά.
Ζ θα Γθνχκα αηηηνιφγεζε ηελ ςήθν ηεο κε ην ζθεπηηθφ φηη ην Ίδξπκα κέλεη ζηελ
εηζπξαθηηθή πνιηηηθή θαη νη δξάζεηο ηνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην αληηθείκελφ ηνπ
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Α. Δγθξίλεη ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην Ν.Ξ.Γ. έηνπο 2022 ηνπ Ηδξχκαηνο, ην νπνίν
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Β. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 41/2021.
Β)
ΘΔΚΑ: Έγκπιζε Ολοκλεπυμένος Πλαιζίος Γπάζερ (ΟΠΓ) οικονομικού
έηοςρ 2022 ηερ Θοινυθελούρ Δπισείπεζερ Γήμος Λ. Φιλαδέλθειαρ – Λ.
Υαλκεδόναρ

Παο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξ.224/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην
Γξάζεο (ΝΞΓ) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ,
θαη παξαθαινχκε λα εηζαρζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΓΛΦΛΣ.
Ξαξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΠΔΡΗΙΖΦΖ: Έγκπιζε ηος Ο.Π.Γ έηοςρ 2022 ηερ Θοινυθελούρ επισείπεζερ
Γήμος Λ. Φιλαδέλθειαρ-Λ. Υαλκεδόναρ.
ΘΟΗΛΧΦΔΙΖ
ΓΖΚΟΤ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ

ΑΞΝΦ. 224/2021
Αξ. πξση: 6941/7-12-2021
ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΌ ΣΟ 25ο ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΤΛΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘ.
ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΣΖ
ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΓΖΚΟΤ
Λ.
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ.
Πήκεξα, 6-12-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:30, ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο
ζε ηειεδηάζθεςε κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ ηνπ e-precence.gov.gr , ζε
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θ. Θαξαβία
Γεψξγηνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ
έληεθα (11) κειψλ πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ 19/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ηελ 323/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ:
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ
1. Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Ξξφεδξνο
2. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο, Αληηπξφεδξνο
3. Θνπηζάθεο Κηραήι, κέινο
4. Αιεθξαγθή Καξία, κέινο
5. Βεληήξε Ιπδία, κέινο
6. Ιάιε Αζαλαζία, κέινο
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7. Κηζαειίδνπ Ονχια, κέινο
8. Φαλαξηδήο Γηνλχζηνο, εθπξφζσπνο θνηλσληθνχ θνξέα «ΦΔΑ»
9. Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, κέινο
10. Πηαζνχιηαο Θεφδσξνο, κέινο
11. Θπξηαδφπνπινο Σξήζηνο, κέινο, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. Θπξηαδφπνπινο Σξήζηνο
Νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ζ θ. Ιάιε ζπλδέζεθε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
ηνπ 3νπ ζέκαηνο θαη απνρψξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο.
Ρα κέιε θθ Γνπβαλάο θαη Πηαζνχιηαο ζπλδέζεθαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ εθφζνλ δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα εμήο:
Θέμα: Έγκπιζε ηος Ο.Π.Γ έηοςρ 2022 ηερ Θοινυθελούρ επισείπεζερ Γήμος
Λ. Φιλαδέλθειαρ-Λ. Υαλκεδόναρ.
Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γξάζεο (ΝΞΓ) ησλ ΝΡΑ ζπλνςίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΝΡΑ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ πνπ είλαη
εληαγκέλα ζην θαηαξηηδφκελν, απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ, Κεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο
Θπβέξλεζεο (ΚΦΓΘ)
Ρν Ξαξαηεξεηήξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 4Α ηνπ Λ.4111/13
παξαθνινπζεί ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ ελ γέλεη πνξεία ησλ
νηθνλνκηθψλ ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ πνπ εληάζζνληαη ζην
Κεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Θπβέξλεζεο, φπσο απνηππψλνληαη ζην «Νινθιεξσκέλν
Ξιαίζην Γξάζεο» (Ν.Ξ.Γ.). Ρν Ν.Ξ.Γ. εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα, γηα ηελ επνπηεία
ηνπ Ν.Ρ.Α., Αξρή. (παξ.1 άξζξν 4Δ Λ.4111/13, φπσο πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 202
ηνπ Λ.4555/18)
Ζ ζηνρνζεζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαθνινπζείηαη ζε 3κεληαία βάζε, ζην
επίπεδν ηεο νπνίαο εθηηκψληαη νη απνθιίζεηο εζφδσλ, δαπαλψλ θαη νθεηιψλ. Νη Ν.Ρ.Α.
ππνβάιινπλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην Ν.Ξ.Γ. πνπ
έρνπλ απνζηείιεη ζηελ αξκφδηα γηα έιεγρν αξρή, θαζψο θαη απηφ πνπ ηειηθψο
εγθξίλεηαη απφ απηή, πξνθεηκέλνπ ην Ξαξαηεξεηήξην λα ειέγμεη ηελ νξζή εθηέιεζε
ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. (παξ.1 άξζξν 4Δ Λ.4111/13, φπσο πξνζηέζεθε απφ ην
άξζξν 202 ηνπ Λ.4555/18)
Ρν Ξαξαηεξεηήξην παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΡΑ
θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη ηελ ηζνζθέιηζή ηνπο, κέζσ ηνπ Θφκβνπ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Δ.Δ.Ρ.Α.Α ΑΔ.
Ρν Ξαξαηεξεηήξην αμηνινγεί θαη ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ηα κεληαία ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
παξαθνινπζεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη κε πξφζζεηα ζηνηρεία
πνπ παξέρεη ν Ν.Ρ.Α., εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. (παξ.2 άξζξν 4Δ Λ.4111/13, φπσο
πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 202 ηνπ Λ.4555/18)
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (ΝΞΓ) έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη θαηαξγείηαη ε ππνβνιή ησλ επηθπξσκέλσλ πηλάθσλ ΝΞΓ απφ ηηο
αξκφδηεο γηα επνπηεία Αξρή ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε https://aftodioikisi.ypes.gr.
Πχκθσλα κε ηε λέα δηαδηθαζία, νη θνξείο ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ ην ΝΞΓ
ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή απηνχ ζηελ αξκφδηα γηα
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επνπηεία
ηνπ
Ν.Ρ.Α.
Αξρή
(Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε). (Ξ.ΔΠ.
εγθ.8/17194/08.03.2019)
Πηελ εγθχθιην Ξ.ΔΠ. εγθ.419/50057/02.06.2021 επηζεκαίλεηαη φηη ν Ξίλαθαο
νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο (ΝΞΓ) ππνβάιιεηαη ζηνλ Θφκβν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο απφ
ηνλ Ξξντζηάκελν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ (ΞΝ) κέζσ ηνπ Πηαηηζηηθνχ Αληαπνθξηηή
έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Ρν ΝΞΓ θαηαξηίδεηαη, ςεθίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα έιεγρν
αξρή καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα θαη ηνπ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ
εληάζζεηαη ζην ΝΞΓ, ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε, ςήθηζε θαη
ππνβνιή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. (παξ.1 άξζξν 4 ΘΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΘ
2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’)
Νη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ OTA, θαηαξηίδνληαη,
εγθξίλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηνπο OTA πξνο ελζσκάησζε ζην ΝΞΓ απφ ηα ίδηα ηα
λνκηθά πξφζσπα. (παξ.1 άξζξν 4 ΘΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΘ 2942/20.07.2018
ηεχρνο Β’)
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΝΞΓ ζηελ αξκφδηα γηα έιεγρν αξρή, νη ζηαηηζηηθνί
αληαπνθξηηέο αλαξηνχλ ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο ηνπ ΝΞΓ ζηνλ Θφκβν
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΞΔΠ κέζσ ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζείηαη ε εθηέιεζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ ησλ OTA θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη
ππνινγίδνληαη νη απνθιίζεηο απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο. (παξ.2 άξζξν 4 ΘΑ
34574/05.07.2018 (ΦΔΘ 2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’)
Νη ζηαηηζηηθνί αληαπνθξηηέο ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ έρνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε λα ππνβάιινπλ φινπο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΝΞΓ ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο. Νη
ζηαηηζηηθνί αληαπνθξηηέο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηνπ ππνηνκέα ησλ Ν.Ρ.Α. (ζχλδεζκνη,
πεξηθεξεηαθά ηακεία αλάπηπμεο θηι) ππνβάιινπλ αληίζηνηρα ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ θνξέα ηνπο. (Ξ.ΔΠ. εγθ.8/17194/08.03.2019)
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πηλάθσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πινπνηείηαη
ζχκθσλα
κε
ηηο
νδεγίεο
πνπ
αλαθέξνληαη
ζηελ
εγθχθιην Ξ.ΔΠ.
εγθ.8/17194/08.03.2019.
Ζ αλσηέξσ αξρή ειέγρεη
α) ηελ πιεξφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ OTA πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηα
ΝΞΓ απηψλ ζχκθσλα κε ην ΚΦΓΘ,
β) ηελ πιεξφηεηα ηνπ ΝΞΓ σο πξνο ηα κέξε πνπ νθείιεη λα πεξηέρεη,
γ) ηε ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ νη Ξίλαθεο Πηνρνζεζίαο Νηθνλνκηθψλ
Απνηειεζκάησλ κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ησλ OTA θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
δ) ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Ξηλάθσλ Πηνρνζεζίαο Νηθνλνκηθψλ
Απνηειεζκάησλ,
ε) ηε ζπκθσλία ησλ ππνβαιιφκελσλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο κε ηνπο πίλαθεο πνπ
έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ Θφκβν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
ζη) ηελ ελ γέλεη θαηάξηηζε ηνπ ΝΞΓ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο θνηλήο
πνπξγηθήο απφθαζεο, θαη εγθξίλεη ην ΝΞΓ έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζην
νπνίν απηφ αλαθέξεηαη. (παξ.3 άξζξν 4 ΘΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΘ
2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’)
Ρν ΝΞΓ δελ επαλαυπνβάιιεηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ χζηεξα απφ ηελ
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο παξά κφλν εάλ απηφ επαλππνβιήζεθε ιφγσ ιαζψλ ή
αλακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε αξίζκ. 34574/20-7-2018 (ΦΔΘ 2942 θαη
3635 Β΄) ζρεηηθή Θ..Α. (Ξ.ΔΠ. εγθ.8/17194/08.03.2019)
Πε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο αξρήο, δηαπηζησζεί φηη ν
πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο νδεγίεο, αιιά ην
ΝΞΓ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 (παξ.1 άξζξν 4Δ Λ.4111/13), ηφηε ν
Ξξνυπνινγηζκφο εγθξίλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ ΝΡΑ κφλν ην ΝΞΓ πξνο δηφξζσζε,
επαλππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή, έσο ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο
ζην νπνίν απηφ αλαθέξεηαη. (παξ.2 άξζξν 6 ΘΑ 7261/22.02.2013 (ΦΔΘ
450/26.02.2013 ηεχρνο Β’)
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Ρν ΝΞΓ απνζηέιιεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή
κνξθή θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. (παξ.4 άξζξν 4 ΘΑ
34574/05.07.2018 (ΦΔΘ 2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’) (παξ.1 άξζξν 4Δ Λ.4111/13,
φπσο πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 202 ηνπ Λ.4555/18)
Ρα Νινθιεξσκέλα Ξιαίζηα Γξάζεο (ΝΞΓ) ππνβάιινληαη ζην Ξαξαηεξεηήξην
Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο
http://komvos.ypes.gr/stats κε κέξηκλα ησλ ζηαηηζηηθψλ αληαπνθξηηψλ.
Ρα νξηδφκελα ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλακφξθσζε
ηνπ ΝΞΓ. (παξ.5 άξζξν 4 ΘΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΘ 2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’)
Ρα εγθεθξηκέλα ΝΞΓ ησλ OTA αλαξηψληαη ζε εηδηθή ελφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΞΔΠ κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΞΔΠ.
Δπίζεο, ην ΝΞΓ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ OTA. (παξ.6 άξζξν 4 ΘΑ
34574/05.07.2018 (ΦΔΘ 2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’) (παξ.1 άξζξν 4Δ Λ.4111/13,
φπσο πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 202 ηνπ Λ.4555/18)
Θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022, ν νπνίνο εγθξίζεθε
κε ηελ αξηζκ. 223/2021 απφθαζε ΓΠ, ε ππεξεζία ζπλέηαμε ηνπο ζπλεκκέλνπο
πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ ηνπο νπνίνπο θέξεη ζήκεξα πξνο έγθξηζε απφ ην
ΓΠ ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δηαβηβαζηνχλ ζηελ
Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ ΓΛΦΛΣ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελζσκαηψζεη ζην Ν.Ξ.Γ. ηνπ
ΓΛΦΛΣ. Πηελ ζπλέρεηα, νη εγθεθξηκέλνη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο επηρείξεζεο ζα
αλαξηεζνχλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ψζηε ην Ξαξαηεξεηήξην λα είλαη ζε ζέζε λα
παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ φπσο αλαθέξεηαη
αλσηέξσ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ:
Εεηείηαη απφ ην ΓΠ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ
Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) έηνπο 2022 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
ΓΛΦΛΣ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνλ δηαβηβάζεη πξνο ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ
ΓΛΦΛΣ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επηζπλάςεη ζην Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο
(Ν.Ξ.Γ.) ηνπ ΓΛΦΛΣ.
Ππλεκκέλα: Πρέδην Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) έηνπο 2022 ηεο
ΘΔΓΛΦΛΣ
Πηελ ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα πάξεη απφθαζε ζρεηηθά κε ην
ζέκα. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, πξνέβε ζε
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο.
Θαηφπηλ, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε
ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία ν θ. Πηαζνχιηαο δήισζε παξψλ.
Ωο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην ΓΠ:
Αποθαζίδει ομόθυνα
Α.
Δγθξίλεη ηνλ ππνβιεζέληα πίλαθα ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο
(Ν.Ξ.Γ.) έηνπο 2022 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ
ηεο εηζήγεζεο.
Β.
Ζ παξνχζα απφθαζε κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ΝΞΓ έηνπο 2022 ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ λα δηαβηβαζηεί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΓΛΦΛΣ
πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζεί ζην Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) ηνπ
ΓΛΦΛΣ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξ. 224/2021
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 3/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο,
κφλν σο πξνο ην Ν.Ξ.Γ. ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ., ελψ ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ.
Γ.Αλεκνγηάλλεο δήισζε «παξψλ» σο πξνο ηα Ν.Ξ.Γ. θαη ησλ δχν Λ.Ξ.,
επηθπιαζζφκελνο λα ηνπνζεηεζεί επ΄απηψλ θαηά ηελ ζρεηηθή εηδηθή
Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π..

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη:
1. Ρελ ππ’ αξηζκ. 34574/18 ΘΑ ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ
«Θαζνξηζκφο
δηαδηθαζίαο
ζηνρνζεζίαο,
ππνινγηζκνχ
νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΝΡΑ θαη ησλ
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο απφ
ην Ξαξαηεξεηήξην Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ-ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ»
2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 7261/22-2-2013 (ΦΔΘ Β 450/26-2-2013) ΘΑ « Θαζνξηζκφο
δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ « Νινθιεξσκέλνπ
Ξιαηζίνπ Γξάζεο» (Ν.Ξ.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο
απφ ην Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4111/2013». Πην άξζξν 10 ηεο .
34574/18 ΘΑ πξνβιέπεηαη φηη : « ε παξνχζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Γηα φζα ζέκαηα δε ξπζκίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε κε αξηζ. 7261/22.02.2013
(Β΄450) απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ.
3. Ρσλ παξ.1,2,3,7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.4111/13 «Ππληαμηνδνηηθέο
ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ.4093/2012 θχξσζε ηεο πξάμεο Λνκνζεηηθνχ
Ξεξηερνκέλνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
4. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση.: 44485/6-8-2018 έγγξαθν ηνπ π. Δζσηεξηθψλ κε ζέκα
«Νδεγίεο γηα ηελ ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε ησλ ΝΞΓ 2018 θαη δηεπθξηλίζεηο
επί ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο θαη ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηφρσλ κέζσ ησλ ΝΞΓ»
5. Ρα ππ’ αξηζκ. πξση.: 65270/19-11-2018, 61528/28-9-2020, 80438/3-11-2021
έγγξαθα θαη ηελ αξηζ. 8/17194/8-3-2019 εγθχθιην ηνπ π. Δζσηεξηθψλ κε ηα
νπνία δίδνληαη δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο
θαζψο επίζεο:
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4172/13, ηελ αξηζ. 41/2021 απφθαζε ηνπ Γ.Π.
ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. θαη ηελ αξηζ. 224/2021 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο θαη κειέηεζε φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,

Αποθαζίδει
καηά πλειοτεθία
(6 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ) υρ ππορ ηο Ο.Π.Γ. ηος Π.Π.Η.Δ.Γ.
και ομόθυνα υρ ππορ ηο Ο.Π.Γ. ηερ Θοινυθελούρ Δπισείπεζερ
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Θαηαπηίδει ην Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ ππ΄απηνχ

επνπηεπνκέλσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. (Λ.Ξ.Γ.Γ.) θαη Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ. (Λ.Ξ.Η.Γ) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ην ςποβάλλει
πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 17/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ.

