
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           4ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια περιφοράς, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 565-23/04/2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 12) Γαβριήλ 
Αραμπατζής & 13) Θεώνη Χριστοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα και Χριστίνα Σερέτη δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 24/2020 
  
Θέμα: Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΝΠ για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα 
παρακάτω: 

 
Σε συνέχεια της υπ’αριθ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 εγκυκλίου του ΓΛΚ, εκδόθηκε το υπ’αριθμ. οικ. 
11884/18-2-2020  έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο «…οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα 
λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους 
πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ)  μέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 2020.  

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο 
προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2020 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με 
την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων 
ισολογισμού για την περίοδο 2021 – 2024. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω 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 2021 - 2024.  

Εξαρχής 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 
αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2021-2024. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2021 
και 2022 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.  

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2021 - 2024.  

ΑΔΑ: ΩΧΚΔΟΛ02-ΚΟΝ



Οι προβλέψεις των υπόχρεων φορέων θα καταγραφούν στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» και «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ», ανάλογα με τη νομική μορφή του κάθε 
φορέα. Στους πίνακες «Α1α.Mapping_ΔΗΜΟΙ» και «Α1β.Mapping_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» παρατίθεται η 
αντιστοίχιση των ΚΑ του προϋπολογισμού με τις κατηγορίες παρακολούθησης του Ενοποιημένου 
Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα Α1.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  

Προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού να διευκολυνθεί το έργο των οικονομικών υπηρεσιών και να 
συστηματοποιηθεί η διαδικασία διενέργειας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων από τους φορείς του υποτομέα, 
δίνεται μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν είναι 
υποχρεωτική. Εντούτοις, κατά την υποβολή των πινάκων, θα ήταν χρήσιμο οι φορείς να ενημερώσουν τη 
ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ για τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων στις οποίες έχουν εφαρμόσει διαφορετική 
μεθοδολογία, καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη 
μεθοδολογία, οι φορείς οφείλουν να ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με βάση τα 
απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2018 και 2019)». 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω και ακολουθώντας τη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων που 
προτείνεται στο υπ’αριθμ. οικ. 11884/18-2-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών καταρτίστηκε ο πίνακας του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Νομικού Προσώπου τον 
όπως επισυνάπτεται παρακάτω. 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του κορωνοϊού και της 
δυσκολίας να πραγματοποιηθεί άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το 
Υπουργείο Εσωτερικών προβήκαμε στην αποστολή του πίνακα «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» στις 13/3/2020 

 

ΑΔΑ: ΩΧΚΔΟΛ02-ΚΟΝ



 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις των άρθρων 233 και 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) καθώς και τα άρθρα 65,67 και 69 
του Ν. 3852/2010 

- την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού   
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Μειοψηφούντων των Αλέξανδρου Βαρσάνη και Γαβριήλ Αραμπατζή. Ο Ιωάννης Γρηγορέας 

ψήφισε λευκό) 
 

Την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΝΠ για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 όπως αποτυπώνεται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
 
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  29/04/2020 

ΑΔΑ: ΩΧΚΔΟΛ02-ΚΟΝ



 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος 
Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής,Θεώνη Χριστοπούλου   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΧΚΔΟΛ02-ΚΟΝ
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