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Στον ΄Αγιο Στέφανο σήμερα 13 Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ, στο
γραφείο του ΝΠ Ανεμώνης 1 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ, με
την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» μετά από
την αριθμ. 1275 /2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 10 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
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Θέμα: Ψήφιση του «Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016»
Έχοντας υπόψη:
 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή




του με τα άρθρα 76, 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α΄ 143), σε συνδυασμό με την
26945/31-07-2015 (Β’2059) Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού
έτους 2016 − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του
τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
Το Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 36633/ 26-9-2014 με θέμα « Επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων του ΜΠΣΔ»
Το Έγγραφο 24823/19-6-2014 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας”
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Την υπ αριθμ 690/22-10-2015 έγγραφη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των ΟΤΑ (άρθρο 4 ν 4111/2013)επί του αποσταλέντος σχεδίου του προυπ/σμού του ΝΠ οικ. έτους
2016 που καταρτίσθηκε και ψηφίστηκε με την αριθμ 84/05-10-2015 απόφαση του ΔΣ του ΝΠ .

Το νομικό μας πρόσωπο που είναι ενταγμένο στο καταρτι όμενο, από την
ΣΤΑΤ, ητρώο
ορέων ενικής υβέρνησης (
), είναι υπόχρεο να καταρτίσει τον Πίνακα Στοχοθεσίας για το
έτος 2016,ο οποίος σας υποβάλλεται.
ε τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η σύνταξη, έγκριση και υποβολή του προϋπολογισμού του
νομικού μας προσώπου με ανάπτυξη σε μηνιαίους στόχους. Η μηνιαία παρακολούθηση της
στοχοθεσίας του προϋπολογισμού θα βοηθήσει το νομικό μας πρόσωπο στο καλύτερο
προγραμματισμό των οικονομικών του , των εισπράξεων και των πληρωμών.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του
ΝΠΔΔ για τους οποίους επισημαίνονται τα εξής:
Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης
προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων
εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών ,σε επίπεδο μήνα και τριμήνου,
καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.
ια την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον
φορέα , προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτί εται
με βάση την αρχή ισοσκέλισης του προϋπολογισμού , υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα παραπάνω ομόφωνα εγκρίνει τον
σχετικό πίνακα όπως αναλυτικά φαίνεται ανωτέρω και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του
ΝΠ για την αποστολή του προς τον Δήμο Διονύσου για έγκριση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί .
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού
Άγιος Στέφανος
Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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