
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  28 - 11 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :376/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2017, καθώς και του 
πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης 
του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆).  
 

  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 16446/24-11-2016 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ(08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Γρούγιος Ηλίας 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
5 Καρράς Ευστράτιος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Νοτάκης Ιωάννης 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Σµήλιος Ηλίας 
8 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 8 Ράπτου Ολγα 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
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Λόγο ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων αποχώρησε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Βαλάνος 

Νικόλαος και ανέλαβε να συνεχίσει την διαδικασία ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

Ο Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. 

Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

      Η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., Ν.Π.Ι.∆. του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, είναι ενταγµένη στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης στον Υποτοµέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.», οφείλει να καταρτίσει, ψηφίσει και εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7261/22.2.13 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο 
αποτελεί τµήµα του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης»  (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου και των Νοµικών 
Προσώπων του. 
 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του 
Ν.4111/2013 και απλοποιήθηκε το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.∆., καθώς το 
πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης δεν αποτελούν µέρη του, αλλά 
ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από τους ΟΤΑ ως πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού.  
 
Σε συνέχεια των παραπάνω τροποποιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 
τεύχος Β') µε την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 
τεύχος Β'): «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του 
άρθρου 4 του ν. 4111/2013»,  
 
Από το περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) αφαιρέθηκαν το πενταετές 
επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργήθηκαν οι  πίνακες 
συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ 
και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου αντικαταστάθηκαν από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που 
επισυνάπτονται στη ΚΥΑ. 
 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 55/2014 (αρ. πρωτ. 48633/10.12.2014) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το ΟΠ∆ συνοψίζει 
πλέον µόνο τον ετήσιο προϋπολογισµό και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά µε την πορεία 
εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και τα αντίστοιχα σηµεία των ενοτήτων Α. και Β. του 
άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 7261/2013 ΚΥΑ διαµορφώθηκαν ως εξής: 



 

 

 
- Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων των δήµων και νπδδ 
 
- Πίνακας 5Γ - Στοχοθεσία Οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ. 
 
Στο µε Αριθµ. Πρωτ.: 28850/17.08.2015 του ΥΠ.ΕΣ.&∆.Α., µε θέµα: Επικαιροποίηση του Υποτοµέα 
«S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», µεταξύ άλλων ορίζεται: «Στον 
υποτοµέα S.1313 του τρέχοντος ΜΦΓΚ έχουν ενταχθεί νέα νοµικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(κυρίως ΝΠΙ∆), τα οποία πλέον αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν την υποχρέωση της 
υποβολής Μηνιαίων Στατιστικών ∆ελτίων και στοιχείων Μητρώου ∆εσµεύσεων. Επιπλέον, τα νοµικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαµβάνονται στο ΜΦΓΚ έχουν την υποχρέωση υποβολής πινάκων 
στοχοθεσίας του προϋπολογισµού τους, µέσω του οικείου ΟΤΑ σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
υπ’ αρίθµ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7261/22.2.13 ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
καθορίζεται το περιεχόµενο του Ο.Π.∆., ο τρόπος ελέγχου και τα κριτήρια επίτευξης των οικονοµικών 
στόχων, η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του Ο.Π.∆., καθώς και άλλα στοιχεία για την κατάρτιση και 
παρακολούθηση του και συγκεκριµένα: 
 
Στο Άρθρο 1.  Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ΟΤΑ, ορίζεται: 
Α. Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των ΟΤΑ και 
των νοµικών προσώπων αυτών που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995. 
Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτοµέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγµένους σε αυτό φορείς 
συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναµόρφωσης του ΟΠ∆ του ΟΤΑ, η οποία πραγµατοποιείται 
εντός προθεσµίας δύο µηνών από την αρχή του µήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση 
από την έναρξη του ηµερολογιακού τριµήνου που έπεται της προθεσµίας αυτής. 
 
Β. (1) Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ και των νοµικών τους 
προσώπων δηµοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισµού και του 
µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσής του)  
Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου 
προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του 
αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και 
δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων 
ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του 
και µε γνώµονα το επίπεδο συµβολής του στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που τίθενται για το 
σύνολο των ΟΤΑ της χώρας. 
Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του και 
αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιµήσεών του εσόδων και 
δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, 
Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση του προγράµµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη η 
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο 
στοιχείο που µπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και 
αξιόπιστο.  
Το πρόγραµµα 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, περιλαµβανοµένου του 



 

 

ταµειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες 
αποτελούν αθροίσµατα συγκεκριµένων επιµέρους Κωδικών Αριθµών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων 
ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι 
πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέµενους στόχους.  
Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση µε την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού 
έτους λαµβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
του και επίτευξης των στόχων, µε γνώµονα το βαθµό συµβολής του στους αντίστοιχους δηµοσιονοµικούς 
στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά 
την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού έτους και θέτει ως στόχο το µέσο επίπεδο αυτών που 
προκύπτει κάθε τρίµηνο (µέσος όρος µηνιαίων υποχρεώσεων) να εµφανίζεται µειωµένο έναντι του 
επιπέδου τους κατά την 31/12.  
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΟΤΑ πρέπει να 
διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού και να συµβάλλει στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών 
στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση µε τη διαφορά εσόδων και δαπανών 
όσο και ως προς τη µεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση µε την 31/12 του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους.  
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ. 
 
Β. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ συµπληρώνουν τον αντίστοιχο Πίνακα 
Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Στον 
Πίνακα αυτό οι ετήσιοι προϋπολογισµοί τους εξειδικεύονται σε µηνιαίους και τριµηνιαίους 
στόχους. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισµα των ποσών που τίθενται στους στόχους εσόδων και 
εξόδων θα πρέπει να ισούται µε το αντίστοιχο ποσό του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και 
εξόδων του νοµικού προσώπου.  
 

Σύµφωνα µε το  Άρθρο 6 «∆ιαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ΟΠ∆»: 
1. Το ΟΠ∆ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρµόδια αρχή µαζί µε τον 
προϋπολογισµό του ΟΤΑ και του κάθε νοµικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠ∆.  
2. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισµός έχει 
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες, αλλά το ΟΠ∆ δεν πληροί τους όρους της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τότε ο Προϋπολογισµός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ 
µόνο το ΟΠ∆ προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρµόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου 
του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.  
3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νοµικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να 
περιέχονται στο ΟΠ∆ σύµφωνα µε το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠ∆ ως προς τα µέρη που οφείλει να 
περιέχει, γ)τα ην ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών 
Αποτελεσµάτων, σε σχέση µε τον ετήσιο προϋπολογισµό του ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων, δ) 
την πληρότητα του περιεχοµένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων και ε) την εν 
γένει κατάρτιση του ΟΠ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και 
εγκρίνει το ΟΠ∆ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. 
4.Το ΟΠ∆ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη µορφή, καθώς και ηλεκτρονικά στη µορφή και 
κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 
 
Σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ.: 5 εγκύκλιο (Αριθµ. Πρωτ.: 14065/9   Απριλίου 2013), µε θέµα : «Παροχή 
οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης’ (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013», στο σηµείο ΙΙ. 
«Περιεχόµενο του ΟΠ∆» στην παρ. 2. παρέχονται οδηγίες για την συµπλήρωση του Πίνακας 5Γ. της 



 

 

οικονοµικής στοχοθεσίας  που  αναφέρεται  στα    νοµικά    πρόσωπα   ιδιωτικού    δικαίου   των   
ΟΤΑ, ο  οποίος συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο ρύθµισης 
της οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισής των προσώπων αυτών. Ειδικότερα η Στήλη «ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ 2012» περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία,  έτσι όπως αυτά υποβλήθηκαν στο Στατιστικό Ετήσιο 
∆ελτίο για τα ΝΠΙ∆, ενώ η Στήλη «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ» περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία 
Προϋπολογισµού, όπως αυτά απεικονίζονται στα υποβαλλόµενα Μηνιαία Στατιστικά ∆ελτία των ΝΠΙ∆. 
Συναφώς διευκρινίζεται ότι η γραµµή 6 του ανωτέρω Πίνακα δεν περιλαµβάνει το τυχόν ταµειακό 
υπόλοιπο των νπιδ. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. κατάρτισε και ψήφισε το ΟΠ∆ έτους 2017, για την σύνταξη του 
οποίου, συνέδραµαν οι υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Προϋπολογισµός της Κ∆Ε∆ΑΜ του έτους 2017, όπως συµπεριλαµβάνεται 
στον Πίνακα 5 Γ του Ο.Π.∆., δηλαδή χωρίς την συµπερίληψη του ταµειακού υπολοίπου της Αρχής και του 
Τέλους της χρήσης, συνοπτικά έχει ως εξής: 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνοπτική) του Προϋπολογισµού του έτους 2017. 
 

 
Προϋπολογισµός  

(Ταµειακός) 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                 
( Α )                                                      

 
115.330,26 

 
1. Πλέον:  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

 

    1. Από Ετήσια Έσοδα 2.148.398,01 
    2. Από Εισπράξεις Εσόδων ΠΟΕ και λοιπές 
για τρίτους 314.271,73 

               ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (1) 2.462.669,74 
 
2. Μείον:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 

 

   1. Για Ετήσια Έξοδα 2.132.095,49 
   2. ∆απάνες για επενδύσεις 16.302,52 
   3. Για πληρωµές Εξόδων Π.Ο.Ε. και λοιπές 
αποδόσεις  255.937,44 

                   ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (2) 2.404.335,45 
ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ (1- 2)                                
( Β  ) 

 
58.334,29 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                           (Γ)                              
(Γ = Α – Β ) 

 
173.664,55 

 
Σχετικά µε τον πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων», όσον αφορά στα έσοδα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά κυρίως και από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και 
επιχορηγήσεις, υπήρξε έντονος προβληµατισµός για τον καθορισµό του µηνιαίου προγράµµατος 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού.  
 



 

 

Για την κατάρτιση ενός όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστου και ρεαλιστικού προγράµµατος, λήφθηκε υπόψη η 
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των προηγούµενων ετών και ιδιαίτερα του προηγούµενου 
έτους 2016, σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να αξιοποιηθεί. 
Τόσο η χρονική πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 αλλά και των 
προηγούµενων (δεν υπήρξε τακτική ροή ως προς τον χρόνο και το ποσό) όσο και η έλλειψη µέχρι σήµερα 
επαρκών άλλων στοιχείων (συµβάσεων, αποφάσεων κτλ), καθιστούν δυσχερή την πιο ρεαλιστική και 
αξιόπιστη αποτύπωση της χρονικής πορείας εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιµήσεων, σε µηνιαία ταµειακή 
βάση. 
Για τους στόχους που τέθηκαν στους συγκεκριµένους τοµείς υπάρχει περίπτωση µεγαλύτερης απόκλισης 
του 10% σε κάποιο µήνα ή τρίµηνο για την οποία δεν ευθύνεται η Κ∆Ε∆ΑΜ. αλλά άλλοι παράγοντες 
(Υπουργεία, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ο.Α.Ε.∆., Γ.Γ.Α., κτλ).  
Ωστόσο µε βάση την ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των ετήσιων στόχων. Αυτό σηµαίνει ότι 
σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουµε σε αναµόρφωση των στόχων λαµβάνοντας υπ όψη νέα στοιχεία 
που θα προκύψουν. 
 
Παρότι υπάρχει σχετικά ικανή ευχέρεια για τον προσδιορισµό του προϋπολογισµού σε δεδουλευµένη 
µηνιαία βάση, οι δυσκολίες προκύπτουν κατά κύριο λόγο για την ακριβή αποτύπωση των εισπράξεων σε 
µηνιαία ταµειακή βάση, οι οποίες αφορούν στην πορεία της χρηµατοδότησης των παρακάτω 
δραστηριοτήτων και προγραµµάτων: 
 
1) ∆ραστηριότητες Πολιτιστικών, Αθλητικών Τµηµάτων και Ωδείου. Εξαρτώνται από τον χρόνο και αριθµό 
του προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ., καθηγητών - δασκάλων, όποτε εγκριθούν από το ΥΠ.ΕΣ. και την Γ.Γ.Α., στα 
πλαίσια του προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2017. 
2) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί (Πέντε δοµές) και τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(πέντε δοµές), στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». 
Ενώ η ροή των καταβολών των χρηµατοδοτήσεων είναι ικανοποιητική, εν τούτοις ο συγκεκριµένος χρόνος 
καταβολής / είσπραξης αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε ακρίβεια για την Κ∆Ε∆ΑΜ, σε µηναία 
ταµειακή βάση. 
 
3) Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Τρείς δοµές, η καταβολή των ποσών της χρηµατοδότησης 
παρουσιάζει σχετικές χρονικές καθυστερήσεις. 
4) Κέντρο Φύλαξης Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.). Ενώ η ροή των καταβολών των  χρηµατοδοτήσεων είναι 
ικανοποιητική, εν τούτοις ο συγκεκριµένος χρόνος καταβολής / είσπραξης αυτής δεν µπορεί να 
προσδιορισθεί µε ακρίβεια για την Κ∆Ε∆ΑΜ, σε µηναία ταµειακή βάση. 
5) Πρόγραµµα Επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού για την 
απασχόληση ανέργων 55-64 ετών, Ν.Θ.Ε., κ. α, η καταβολή των ποσών της χρηµατοδότησης 
παρουσιάζει χρονικές καθυστερήσεις. 
 
- Στον συνηµµένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων Ν.Π.Ι.∆. (Πίνακας 5Γ του 
παραρτήµατος), αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου 
προϋπολογισµού του έτους 2017 και η στοχοθεσία της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. αναφορικά µε την πορεία εκτέλεσης 
του κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2017. Με τον Πίνακα αυτό (5Γ) θα ελέγχεται ανά µήνα, 
τρίµηνο, εξάµηνο και τελικά ετήσια η πορεία των Εσόδων και των Εξόδων σε ταµειακή βάση του  ετήσιου 
Προϋπολογισµού του έτους 2017, ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:  
 

Τριµηνιαίοι &  Μηνιαίοι  Στόχοι  Ν.Π.Ι.∆. ΟΤΑ 

Οµάδα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ (π.χ 2016)  

Προσωρινά Στοιχεία 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 Π/Υ 

 ΕΤΟΥΣ (π.χ 2017) 
 - Ετήσιοι Στόχοι 

Α΄ Τρίµηνο Β΄ Τρίµηνο Γ΄ Τρίµηνο ∆΄ Τρίµηνο 
Σύνολο 

12µήνου 

Α. ΣΥΝΟΛΟ  
     ΕΣΟ∆ΩΝ  

2.181.505,40 2.462.669,74 572.607,83 600.143,65 554.559,13 
 

735.359,13 
 

2.462.669,74 

Β. ΣΥΝΟΛΟ  
     ΕΞΟ∆ΩΝ  

2.131.613,06 2.404.335,45 572.607,83 600.143,65 554.559,13 
 

589.531,20 
2.316.841,81 



 

 

 

Έλλειµµα (-) / 
Πλεόνασµα (+) 

49.892,34 58.334,29 0,00 0,00 0,00 145.827,93 145.827,93 

 
 
Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης: 
 
- Παρακαλούµε, όπως: εγκρίνετε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2017, καθώς και τον πίνακα 5Γ 
«Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆), σύµφωνα µε την 199/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και όπως αυτός επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 
- Ο Πίνακας 5Γ «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», θα ενσωµατωθεί  στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης  και των Νοµικών 
Προσώπων για το έτος 2017. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του Αντιπροέδρου,                                                           
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 24 Υπέρ  (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος,  
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Αρµπατζάνη-Τσοµπάνογλου Μαρία, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλης, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωυσής, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - 
Χαραλαµπίδου Μαρία,  Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, 
Γκαλέτσης Αθανάσιος) 1 Κατά (Τσοµπανοπούλου Μελίσσα) 

 
 

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2017, καθώς και τον πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία 
οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (ΟΠ∆) σύµφωνα µε την 199/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και όπως αυτός 
επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 376/2016 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
Ο Αντιπρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Κυριλλίδης Γεώργιος                                                            Αµπελόκηποι  29 - 11 - 2016 
  
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
        
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


