
 

   

  

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               13.11.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 242/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (ΟΠΔ 2020) της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και του πίνακα «Σ.3- ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», 

στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2020. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

21790/8.11.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

  

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αβραμίδης Κυριάκος (αναπληρωματικό μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 

4) Ράπτου Όλγα (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος)  

7) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 2) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος). 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου 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 Δράσης (Ο.Π.Δ.), σύμφωνα µε την υπ’ Αριθμ. οικ. 

34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β' 3635/27-08-2018), όπως ισχύει. 

 

Με το άρθρο 4E του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018 (Α΄ 133), ορίζεται: 

«Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του 

προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την 

αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. (…).. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και 
τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το ακριβές 

περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 

4270/2014.(…)» 

 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΒΩΨΕ-8ΔΜ



 

Με τη ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (Β΄ 2942), ορίζεται: «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 Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ 

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 ΟΠΔ του OTA 

περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου (…) 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.-Δεκ.). 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. 4. 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. 5. Η διαφορά των στόχων 

εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και 

ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού 

αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 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). 6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, 

οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις 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. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων 

υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των 

υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του 

προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο 

πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών 

που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις 
εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) Αρχή της 

κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται 

την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως 

εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα 

στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του 

οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).». 

 

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 4 «Διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ» της Κ.Υ.Α. µε 

Αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018, ορίζεται: «1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για 
έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, 

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 ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.» 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΒΩΨΕ-8ΔΜ



 

 
Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 

και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων µέσω 

των ΟΠΔ. 

 

Β. 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-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ». 

Σημειώνεται ότι η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραμένει η ίδια. 

 
Σχετικά µε τον πίνακα «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» του παραρτήματος της µε Αριθµ. οικ.34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β' 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β' 3635/27-08-2018)- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ TAMEIAKH 

ΒΑΣΗ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), έτους 2020, 

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 2019, σε συνδυασμό µε κάθε άλλο στοιχείο που 

μπορεί να αξιοποιηθεί. 
Τόσο η χρονική πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 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 για ολόκληρο το έτος 2020), καθιστούν δυσχερή την πιο ρεαλιστική και 

αξιόπιστη αποτύπωση της χρονικής πορείας εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων, σε μηνιαία ταμιακή βάση. 

 

Για τους στόχους που τέθηκαν στους συγκεκριμένους τομείς υπάρχει περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης του 

10% σε κάποιο μήνα ή τρίμηνο την εξέλιξη της οποίας δεν μπορεί να διαμορφώσει η ΚΔΕΔΑΜ, αλλά οι φορείς 

χρηματοδότησης των κοινωφελών δράσεων (Υπουργεία, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ο.Α.Ε.Δ., 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. 
 

Οι δυσκολίες προκύπτουν κατά κύριο λόγο για την ακριβή αποτύπωση των εισπράξεων σε μηνιαία βάση, οι 

οποίες αφορούν στην πορεία της χρηματοδότησης των παρακάτω δραστηριοτήτων και προγραμμάτων: 

-Δραστηριότητες Πολιτιστικών, Αθλητικών Τμημάτων και Ωδείου. Εξαρτώνται από τον χρόνο και αριθμό του 

προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., καθηγητών - δασκάλων, όποτε εγκριθούν από το ΥΠ.ΕΣ. και την Γ.Γ.Α., στα πλαίσια του 

προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2020. 

-Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 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 ΚΔΕΔΑΜ, σε μηναία ταμειακή βάση. 
-Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η καταβολή των ποσών της χρηματοδότησης παρουσιάζει χρονικές 

καθυστερήσεις. 

-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 ΚΔΕΔΑΜ, σε μηναία ταμειακή βάση. 

-Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού για την απασχόληση 

ανέργων 55-67 ετών, Ν.Θ.Ε., κ. α, η καταβολή των ποσών της χρηματοδότησης παρουσιάζει χρονικές 

καθυστερήσεις. 

 
Στον συνημμένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. (Σ.3-ΝΠΙΔ_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ), 

αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2020 

και η στοχοθεσία του φορέα µας αναφορικά µε την πορεία εκτέλεσης του κατά την διάρκεια του οικονομικού 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΒΩΨΕ-8ΔΜ



 

έτους 2020. Με τον Πίνακα αυτό (Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ) θα ελέγχεται ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και τελικά 
ετήσια η πορεία των Εσόδων και των Εξόδων σε ταμειακή βάση του ετήσιου Προϋπολογισμού του έτους 2020. 

 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 

 

- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020 (ΟΠΔ 2020) της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και του πίνακα «Σ.3- 

ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 

2020, σύμφωνα µε την 254/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός επισυνάπτεται στο 

συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 

Ο Πίνακας «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., θα ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2020. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Kατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους: 6 υπέρ, 1 κατά η Τσομπανοπούλου Μελίσα) 

 

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020 (ΟΠΔ 2020) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και του πίνακα «Σ.3- ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο 

παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2020, σύμφωνα µε την 254/2019 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Ο Πίνακας «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., θα ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2020. 
 

 

Η Όλγα Ράπτου ψηφίζει με επιφύλαξη. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 242/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  14.11.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                               

                     Καζαντζίδης Γεώργιος 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΒΩΨΕ-8ΔΜ
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