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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 08-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 109 / 2019       

Θέµα: Έγκριση της αναµόρφωσης του εγκεκριµένου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
έτους 2019 (ΟΠ∆ 2019) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2019. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6386/04-04-2019 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 είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Μαυρίδου Αναστασία 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Αβραµίδης Μωυσής 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Λαδάς Παράσχος 
10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε. 

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 και 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 ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
τους ως έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2ου,του 3ου και του 4ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. 
Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

                    Με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ Β' 
2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β' 3635/27-08-2018), ορίζεται ότι: «1.Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών 
προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτοµέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 
«Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (ΟΠ∆). 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. Το ΟΠ∆ του OTA 
περιλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου ή της Περιφέρειας 
και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. ... 2. 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. 3. 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.». 
 
Στη παρ. 6 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018, ορίζεται: «6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι 
εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις 
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εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους που 
προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιµήσεις) έχουν ενταχθεί στον 
προϋπολογισµό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταµειακών διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων 
έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται µετά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, 
ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω υποχρεωτικής αναµόρφωσης στη στοχοθεσία µε τη διαδικασία 
του άρθρου 3....». 
 
Στο άρθρο 4 «∆ιαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δηµοσίευσης ΟΠ∆», ορίζεται: «1. 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.». 
Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται Οδηγίες για την υποχρεωτική αναµόρφωση 
των ΟΠ∆ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήµατος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των 
οικονοµικών στόχων µέσω των ΟΠ∆. 
 
Επί των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων επισηµαίνονται τα εξής: 
Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υποτοµέα των ΟΤΑ που τηρούν προϋπολογισµό σε 
ταµειακή βάση συµπληρώνουν τον πίνακα «Σ.3-ΝΠΙ∆_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ». 
 
Με το υπ΄ αριθ. 65270/19.11.2018 ΥΠ.ΕΣ. αποστέλλονται οι Πίνακες στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων έτους 2019 και παρέχονται διευκρινίσεις επί του στόχου του οικονοµικού 
αποτελέσµατος ΟΠ∆.  
 
Με την υπ΄ αριθ. 8 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 17194/08.03.2019 µε θέµα: «Υποβολή στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων Ο.Τ.Α», ενηµερώνονται οι Φορείς, ότι η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) έχει τροποποιηθεί και καταργείται η υποβολή των επικυρωµένων πινάκων 
ΟΠ∆ 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 
ΟΠ∆ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα µε την υποβολή αυτού στην αρµόδια για εποπτεία του 
Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση). 
 
Στον συνηµµένο αναµορφωµένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων Ν.Π.Ι.∆. 
(Πίνακας «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ TAMEIAKH ΒΑΣΗ»), αποτυπώνονται 
σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία, του εγκεκριµένου ετήσιου προϋπολογισµού του 
έτους 2019, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά τη προσαρµογή των Εσόδων και Εξόδων αυτού στα 
στοιχεία που προέκυψαν µε ηµεροµηνία 31.12.2018, καθώς και τις επιµέρους αναµορφώσεις για την 
κάλυψη των αναγκών του έτους 2019 της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., κατά τη δεύτερη αναµόρφωση του. 

 
Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης: 
 
- Παρακαλούµε, όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του εγκεκριµένου Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης έτους 2019 (ΟΠ∆ 2019) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2019, σύµφωνα µε την 94/2019 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και όπως ο Πίνακας επισυνάπτεται σε αυτή και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με 18 Υπέρ-3 Αποχή-3 Κατά 

Α) Εγκρίνει την αναµόρφωση του εγκεκριµένου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019 (ΟΠ∆ 
2019) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για 
το έτος 2019, σύµφωνα µε την 94/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και όπως ο 
Πίνακας επισυνάπτεται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
  
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κυριλλίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Ιωάννης και Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 
Κυριακή απέχουν. 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα και Σµήλιος Ηλίας 
καταψηφίζουν. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 109 / 2019. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
                    Αµπελόκηποι  09 - 04 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


