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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  09-03-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 59/2020       
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων του Ολοκληρωµένου  
Πλαισίου  ∆ράσης ( Ο.Π.∆.) έτους 2020, του  ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Μαρτίου έτους 2020, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5298/05-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Κωνσταντίνου Κυριάκος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Κατζικάς Γεώργιος 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Καρράς Ευστράτιος 

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Ζυγανιτίδης Απόστολος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αποστολίδου Μαρία 

7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7 Κυριλλίδης Γεώργιος 

8 Γυµνόπουλος Κοσµάς 8 Ράπτου Όλγα 

9 Καζαντζίδης Γεώργιος 9 Νοτάκης Ιωάννης 

10 Αβραµίδης Μωυσής 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

11 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 11 Καρασαρλίδου Σοφία 

12 Κουσίδης Γεώργιος 12  

13 Παπαδήµας Αναστάσιος 13  

14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  

15 Σεµερτζίδου Αγγελική 15  

16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  

17 Φουκίδης Απόστολος 17  

18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  

19 Μύθυµη Ελένη 19  

20 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 20  

21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  

22 Σµήλιος Ηλίας 22  

23  23  

24  24  

25  25  

26  26  

27  27  

28       28  

 
 



Α∆Α: ΩΩΨ9ΩΨΕ-5ΦΞ 
 

2 
 

29     29  

30     30  

31     31  

32     32  
33     33  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο 
(2) έκτακτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη 
συζήτησή τους ως έκτακτα . 
 
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ζωναρέλη –
Λαζαρίδου Κυριακή και  Μύθυµη Ελένη. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) ΄΄Καθορισµός 
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης 
των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA - θέµατα 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA΄΄ : 
Το ΟΠ∆ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων σε µηνιαίους και 
τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταµειακού 
αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος, όπως αυτά τα 
µεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2  αυτής. 
Το ΟΠ∆ του OTA περιλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του 
∆ήµου ή της Περιφέρειας και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 
 Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει σε συνοπτική µορφή τους 
στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των εσόδων 
και των εξόδων τους σε ταµειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους 
στο τέλος του µήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες 
αποτελούν οµαδοποιήσεις συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του προϋπολογισµού. Ο βαθµός 
επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού.  
 Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή του έτους 
(Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής 
οικονοµικής στοχοθεσίας λαµβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα 
που µπορούν να επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες 
διατάξεις.  
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Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια 
ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηµατικού 
υπολοίπου.  
 Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ της 
εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταµειακών διαθέσιµων 
στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του 
ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. 
Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε 
µηδέν (0), τιµή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA µέσω της υλοποίησης του 
προϋπολογισµού του. 
 
 Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει εγγράψει 
αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα 
πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του πλεονάσµατος (ή του αποθεµατικού).  
Το ΟΠ∆ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρµόδια για έλεγχο αρχή µαζί µε τον 
προϋπολογισµό του φορέα και του κάθε νοµικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠ∆, στις προθεσµίες 
που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισµού. Οι πίνακες στοχοθεσίας 
των νοµικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς 
ενσωµάτωση στο ΟΠ∆ από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα. (παρ.1 άρθρο 4  ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 
2942/20.07.2018 τεύχος Β’)  
 Κατά την υποβολή του ΟΠ∆ στην αρµόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους 
πίνακες οικονοµικής στοχοθεσίας του ΟΠ∆ στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ µέσω του 
οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών προσώπων της 
αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέµενους στόχους. (παρ.2 άρθρο 4 ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)  
Το ΟΠ∆ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και κατά τον τρόπο που 
υποδεικνύεται από αυτό. (παρ.4 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος 
Β’)  (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18) 
Τα οριζόµενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναµόρφωση του ΟΠ∆. (παρ.5 
άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) ήτοι: 
Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας 
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΟΠ∆ αναµορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο 
υποχρεωτικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 
που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναµόρφωση αυτή λαµβάνονται υπόψη τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας 
(συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την 
υποχρεωτική αναµόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των στόχων τηρώντας τις 
αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσας. (παρ.1 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 
Μετά την υποχρεωτική αναµόρφωση του ΟΠ∆, οι στόχοι δύνανται να αναµορφωθούν µία φορά, έως το 
τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, 
ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια 
του έτους. (παρ.2 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
 
Για τα ανωτέρω υπάρχει και σχετική αναφορά στο έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 6553/27.01.2020 µε θέµα: 
Υποβολή ΟΠ∆ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - 
Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών. 
Η επικαιροποίηση του υποτοµέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγµένους 
σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναµόρφωσης του ΟΠ∆ του OTA, εφόσον 
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εντάσσεται στη Γενική Κυβέρνηση νοµικό πρόσωπο του OTA. Η αναµόρφωση πραγµατοποιείται εντός 
δύο µηνών από το µήνα δηµοσίευσης της τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την 
έναρξη του ηµερολογιακού τριµήνου που έπεται της προθεσµίας αυτής. (παρ.3 άρθρο 3 ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 
 Η γνώµη του Παρατηρητηρίου δίδεται στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας του σχεδίου 
του προϋπολογισµού και δεν θίγει τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. (ΣτΕ Ολ. 
1717/2014) 
Ο αναµορφωµένος πίνακας µε τίτλο «Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» έτους 2020, έχει συνταχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου, και ευθυγραµµιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της προαναφέροµενης ΚΥΑ, καθώς και της 
εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 όπου παρέχονται οδηγίες για την συµπλήρωση των νέων Πινάκων 
Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων. 
Υποβάλλεται δε συνηµµένος στην παρούσα εισήγηση, ως σχέδιο προς κατάρτιση. 
Τέλος, σύµφωνα µε τις  οδηγίες που παρατίθενται στην εγκύκλιο υπ΄αρ. 5 έτους 2013 Υπουργείου 
Εσωτερικών µε Α.Π. 14065, αναφέρεται ότι  «η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠ∆, µε 
τη συνδροµή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠ∆ αποτελείται από τους Πίνακες που 
αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νοµικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και 
οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα. 'Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, 
το σχέδιο του ολοκληρωµένου ΟΠ∆ του ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο 
συµβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση». 
Οπότε, η απόφαση που καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει θα είναι εισήγηση – πρόταση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                               Με ψήφους 17 Υπέρ – 5 Κατά 
Α) Εγκρίνει την  αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων του Ολοκληρωµένου  Πλαισίου  ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.) έτους 2020, του  ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης,  όπως αποτυπώνεται στον συνηµµένο 
αναµορφωµένο πίνακα µε τίτλο «Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης» έτους 2020, ο οποίος κατατέθηκε από την υπηρεσία. 
 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Καΐκατζάνη-
Χαραλαµπίδου Μαρία, Μύθυµη Ελένη και Σµήλιος Ηλίας µειοψήφησαν. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 59/2020. 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  10 – 03 - 2020 

 
       Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 
      Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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