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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: 110 / 2019       

Θέµα: Έγκριση Κατάρτισης Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2020-2023, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. 
Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

                            Η ∆ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 252, 253 και 254 - 264 «∆ηµοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις» - «Γενικοί Κανόνες Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Ν.3463/2006. 
 
Σύµφωνα µε τις παρ 1 - 3 του άρθρου 260 του Κ∆Κ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων 
γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την 
υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων 
συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.  
 
Ο νόµος 4270/2014 (ΦΕΚ143Α’), όπως ισχύει, για τις αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας, προβλέπει µεταξύ άλλων στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου την 
υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ), το 
οποίο δίνει µια σαφή εικόνα των δηµοσιονοµικών ορίων και των δεσµεύσεων, που αναλαµβάνονται 
για την επόµενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της 
οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής.  
 
Το ΜΠ∆Σ θέτει συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα και δείκτες υλοποίησης στην 
προσπάθεια εξορθολογισµού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δηµοσιονοµικών 
στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς 
και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠ∆Σ περιλαµβάνει τα όρια των προϋπολογισµών σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 
και δεν εστιάζει µόνο στην Κεντρική ∆ιοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο. 
 



Α∆Α: Ω6ΞΙΩΨΕ-ΨΕ7 
 

3 
 

Το ΜΠ∆Σ 2020-2023 περιλαµβάνει την περιγραφή  και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών 
αποτελεσµάτων των δύο προηγούµενων ετών (2017-2018), καθώς και τις προβλέψεις των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2019), β) το έτος προϋπολογισµού (2020) και γ) 
τα τρία επόµενα έτη (2020-2023). 
 
Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισηµαίνεται ότι βάσει του άρθρου 43 του Ν.4270/2014, το 
ΜΠ∆Σ περιλαµβάνει τους στόχους ισοζυγίου του ενοποιηµένου Προϋπολογισµού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόµενη περίοδο των 
επόµενων από τη σύνταξη του Μ.Π.∆.Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα 
χρόνια είναι δεσµευτικά (δηλ. τα έτη 2020 και 2021). 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσµεύουν 
τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού των επόµενων οικονοµικών ετών. Αποτελούν 
µόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠ∆Σ 2020-2023. 
Ωστόσο, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2020 και 2021 θα είναι δεσµευτικός για τον υποτοµέα 
(συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό οι µεσοπρόθεσµες 
εκτιµήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές. 
 
Η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το οποίο περιλαµβάνονται στο µητρώο φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, οφείλει να καταρτίσει, σύµφωνα µε υπ΄ Αριθ. πρωτ.: 2/17256/ ∆Π∆Σ/22.02.2019 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε θέµα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2020-2023, το νέο ΜΠ∆Σ 2020-2023 σύµφωνα µε το έγγραφο µε Α.Π.: 
οικ. 18248 /13.03.2019 ΥΠ.ΕΣ.. 
 
Με µέριµνα των Προϊσταµένων Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων 
του ΜΠ∆Σ 2020-2023 θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο (δηµοτικό, περιφερειακό ή 
διοικητικό συµβούλιο) και να έχουν αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του ΥΠΕΣ αποκλειστικά µέχρι την 29η Μαρτίου 2019. Οι πίνακες θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις info@ypes.gr και mpds@ypes.gr σε µορφή excel και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό 
(µε ψηφιακή υπογραφή ή σκαναρισµένο ακριβές αντίγραφο). 
 
Ο Προϋπολογισµός του έτους 2020, όπως και των προηγούµενων ετών, καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, της παρ. 3 του άρθρου 206 του Κ∆Κ, της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ σε συνδυασµό µε 
τις σχετικές εγκρίσεις υλοποίησης διαφόρων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων, το υφιστάµενο 
προσωπικό και τις παρεχόµενες κοινωφελείς υπηρεσίες, τις εγκρίσεις της ΠΥΣ 33/2006 για τον 
προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ, τις ανάγκες των δηµοτών, την 
υφιστάµενη οικονοµική συγκυρία, τις αναπτυξιακές πολιτικές του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
και άλλες κοινωνικές και θεσµικές παραµέτρους οι οποίες ελήφθησαν υπόψη. Τα οικονοµικά 
δεδοµένα των κοινωφελών δραστηριοτήτων του Ε.Π.∆. αποτυπώνονται λεπτοµερώς στην Εισηγητική 
Έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ∆Κ, όπως ισχύει µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του 
Ν.4071/2012 και η οποία συνοδεύει τον Προϋπολογισµό του έτους 2020 της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
 
Ο Πρόεδρος, µε βάση τα δεδοµένα και σε συνεργασία µε τα τµήµατα της επιχείρησης, συνέταξε τους 
σχετικούς Πίνακες του Μ.Π.∆.Σ. 2020-2023. 
 
Σύµφωνα µε τις νοµικές δεσµεύσεις, τα οριστικά οικονοµικά δεδοµένα του έτους 2018, τα οικονοµικά 
στοιχεία, τα γεγονότα και λοιπά στοιχεία του έτους 2019 της Κ∆Ε∆ΑΜ, µέχρι σήµερα, εκτιµήθηκε η 
εκτέλεση του Προϋπολογισµού και ο Απολογισµός του Έτους 2019. 
  
Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων - εξόδων στο διάστηµα 2020-2023, λήφθηκαν 
υπόψη τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιµο του 2018, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά και νοµικά 
δεδοµένα των δύο ετών που αλληλοεπιδρούν για την σύνταξη του Προϋπολογισµού του έτους 2020, 
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µε την παραδοχή ότι θα υπάρχει η ίδια κανονικότητα στις χρηµατικές ροές από τους φορείς που 
συγχρηµατοδοτούν κοινωφελή προγράµµατα που υλοποιεί η Κ∆Ε∆ΑΜ, όπως και τα έτη 2017 και 
2018, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τα νοµικά δεδοµένα και τις ενδεχόµενες οικονοµικές επιπτώσεις 
αυτών στους προϋπολογισµούς της Κ∆Ε∆ΑΜ στα επόµενα έτη.  
 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, εκτιµήθηκε η εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2019, 
συντάχθηκε συνοπτικός προϋπολογισµός του έτους 2020, και διενεργήθηκαν οι προβολές Εσόδων 
Εξόδων στο διάστηµα 2020-2023, λαµβάνοντας υπόψη επίσης, τις οδηγίες, τους Πίνακες και τις 
απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την σύνταξη του Μ.Π.∆.Σ. 2020-2023. 
 
Οι προβλέψεις της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.- ΝΠΙ∆ έχουν καταγραφεί στον πίνακα «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠ∆Σ 
ΝΠΙ∆» του αρχείου PINAKES_MPDS_2020_2023.xlsx, επίσης έχει συµπληρωθεί και ο πίνακας Α3 
«ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» µε τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, µετατάξεων 
και αριθµού προσωπικού για τα έτη 2017 και 2018. σύµφωνα µε το Α.Π.: οικ. 18248 /13.03.2019 
ΥΠ.ΕΣ., όπως εµφανίζονται στους συνηµµένους ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠ∆Σ 2020-2023, οι οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 
Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης: 
 
- Παρακαλούµε, όπως εγκρίνετε την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2020-2023, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), σύµφωνα µε την 95/2019 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,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με 18 Υπέρ-3 Αποχή-3 Κατά 

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2020-
2023, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 
σύµφωνα µε την 95/2019 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 110 / 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 
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            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


