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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 75 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)  

 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 6264/17-

03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - 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 εννέα (9) μελών ήταν :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

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

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 

252-264 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 

 

Με το άρθρο 256 «Έγκριση αποφάσεων»  του Ν.3463/2006 (Α΄114), ορίζεται: «1. Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή  κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) Την 

ψήφιση του προϋπολογισμού, (…)». 

 

Με τη παράγραφο 1 περίπτωση γ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Α΄ 197), ορίζεται: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, 

καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις 

πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. (…). ιε) Αποφασίζει για: iii. Τη χρηματοδότηση 
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κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, (…)». 

Σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 15361/08.03.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Κατάρτιση 

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 

κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, οι δήμοι, οι περιφέρειες 

και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, 

υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι την 16η Μαρτίου 

2022. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της 

ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr. 

 

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς θα αποτυπώσουν τα δημοσιονομικά 

αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και τις προβλέψεις τους 

αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των 

απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023-2026. Μετά από 

επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ 

θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου 

Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023 - 2026. 

 

 

Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν 

δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των 

επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία 

κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2023-2026.  

 

Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2023 και 2024 

θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των 

ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν 

ρεαλιστικές. 

 

Οι προβλέψεις των υπόχρεων φορέων ΝΠΙΔ καταγράφονται στον πίνακα 8A. Για τα ΝΠΙΔ η κατηγοριοποίηση των 

εσόδων και των δαπανών είναι ίδια με την κατηγοριοποίηση των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλουν στις 

βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.  

 

Η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), στηρίζεται στην εξέλιξη των εσόδων, των 

δαπανών των κοινωφελών της δράσεων, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού της 

των δύο προηγούμενων ετών (2020, 2021) οι εκτιμήσεις της για το έτος 2022, σύμφωνα με τα οποία κατήρτισε τις 

προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των αντίστοιχων στοιχείων για την περίοδο 2023 - 2026. 

 

Η μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2023-2026, έγινε σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. 

Πρωτ.: 15361/08.03.2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 

19913/ΔΠΔΣ/15.02.2022 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 

Με την υπ΄ αριθμό 27/2022 ΑΔΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε το ΜΠΔΣ 2023-2026 της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δημοτικής Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) όπως εμφανίζεται στους πίνακες σε μορφή 

Excel που προσαρτώνται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

 

 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 

- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), όπως καταρτίσθηκε με την 
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υπ΄ αριθμό 27/2022 ΑΔΣ της και όπως εμφανίζεται στους πίνακες σε μορφή Excel που προσαρτώνται συνημμένα 

στην απόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

 

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

προέδρου 

 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

              Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά  

 

       

Α) Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), όπως καταρτίσθηκε με την υπ΄ αριθμό 27/2022 ΑΔΣ 

της και όπως εμφανίζεται στους πίνακες σε μορφή Excel που προσαρτώνται συνημμένα στην απόφαση αυτή και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.03.2022 

 

 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


