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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  133/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 

(ΟΠΔ 2021) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.). 

 

Σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την  8359/22-4-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος 4) 

Καράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 5)Γυμνόπουλος Κοσμάς ( Αναπλ. Μέλος) 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 

(Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κουσίδης Γεώργιος  3) Τσομπανοπούλου Μελίσα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

           Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/2013 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 Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των 

προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων 

που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). 



 

ΑΔΑ: Ω5ΦΕΩΨΕ-ΒΤ6 

2 

 

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 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 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.-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.». 

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 

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 «Διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ», 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.». 

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

ΟΠΔ και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών 

στόχων μέσω των ΟΠΔ. Επί των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων επισημαίνονται τα 
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εξής: Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υποτομέα των ΟΤΑ που τηρούν προϋπολογισμό σε 

ταμειακή βάση συμπληρώνουν τον πίνακα «Σ.3-ΝΠΙΔ_ 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 ΟΠΔ.  

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 Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και καταργείται η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ 

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 ΟΠΔ 

στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. 

Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). 

Με το υπ΄ Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 6553/27.01.2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών.», 

αναφέρεται ότι σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υπενθυμίζουμε ότι τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια 

Δράσης (ΟΠΔ) υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποκλειστικά μέσω 

της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats με μέριμνα των στατιστικών ανταποκριτών. Για την υποβολή 

των ΟΠΔ στην εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά τα πρότυπα αρχεία excel που είναι 

αποθηκευμένα στους φακέλους «Σ.1.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔ», «Σ.2- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ» και «Σ.3-

ΝΠΙΔ» στο σύνδεσμο https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/. Συγκεκριμένα, όταν υποβάλλεται 

ένας Πίνακας Οικονομικής Στοχοθεσίας προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι στατιστικοί 

ανταποκριτές οφείλουν να προβαίνουν στα εξής: 1. να μεταφέρουν τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας 

στο αντίστοιχο πρότυπο αρχείο excel, 2. να ονομάζουν το αρχείο: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2020.xls ή xlsx, 3. να 

αναρτούν το αρχείο στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, μέσω της λειτουργίας «Εισαγωγή 

αναφοράς» (επιλογή αναφοράς «Στοιχεία Στοχοθεσίας»). Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 του ως άνω α΄ σχετικού, το ΟΠΔ των ΟΤΑ περιλαμβάνει και τους Πίνακες 

Οικονομικής Στοχοθεσίας των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αυτά έχουν 

συστήσει, ο στατιστικός ανταποκριτής κάθε δήμου (…) είναι υπεύθυνος εφαρμογής της ως άνω 

διαδικασίας και για τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των νομικών προσώπων που 

περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του φορέα. (…). 

Με το υπ’ αριθ. 61528/28.09.2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. το Υπουργείο ενημερώνει για την τροποποίηση των 

πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 

34574/05.07.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2942/20.07.2018). 

Με την υπ΄ αριθμό 34/2021 (ΑΔΑ: 991ΧΟΞ3Ι-ΑΤΦ) ΑΔΣ της, η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.  κατάρτισε ενέκρινε και 

ψήφισε την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) 

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021, μετά την 

1
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Στον συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. «Σ.3-

ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία, του εγκεκριμένου 

αναμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2021, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τη 

προσαρμογή των Εσόδων και Εξόδων αυτού στα στοιχεία που προέκυψαν με ημερομηνία 31.12.2020, 

καθώς και τις επιμέρους αναμορφώσεις για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., 

κατά τη πρώτη (1
η
) αναμόρφωση του. 

- Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021, σύμφωνα με την 34/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και 

όπως ο Πίνακας επισυνάπτεται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) 

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021, σύμφωνα 

με την 34/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  133/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


