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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  21-05-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :146/2018       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2019-2022, του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα ΜΑΙΟΥ έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10635/17-05-2018 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 τέσσερις (24) και απόντες εννιά(09) οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Καζαντζίδης Γεώργιος 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Μαυρίδου Αναστασία 
6 Κατζικάς Γεώργιος 6 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Νοτάκης Ιωάννης 
8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
9 Κεσόγλου Παύλος 9 Εµεινίδης Αναστάσιος 
10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Κουσενίδης Αλέξανδρος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Γυµνόπουλος Κοσµάς 17  
18 Αβραµίδης Μωυσής 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Αθανασιάδης Ιωάννης 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη 
Ελένη αλλά δεν παρέστη καµία. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
έθεσε υπόψη των µελών Θέτουµε υπόψη σας τη µε αριθµό 2/21112/∆Π∆Σ/2018 Εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία εξεδόθη βάσει των διατάξεων του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄). 
 
Ο νόµος 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει, για τις αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
προβλέπει µεταξύ άλλων, στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, την υποχρέωση 
κατάρτισης Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, το οποίο δίνει σαφή εικόνα των 
δηµοσιονοµικών ορίων και των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται για την επόµενη περίοδο, των βασικών 
πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. Το  
ΜΠ∆Σ θέτει συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια 
εξορθολογισµού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δηµοσιονοµικών στόχων. 
Παράλληλα θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους 
στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 
 
         Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠ∆Σ περιλαµβάνει τα όρια των προϋπολογισµών σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 
και δεν εστιάζει µόνον στην κεντρική ∆ιοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο.  
 
Το ΜΠ∆Σ 2019-2022 θα περιλαµβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών 
αποτελεσµάτων των δύο προηγούµενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών για α. το τρέχον έτος 2018,  
β. το έτος προϋπολογισµού 2019 και  
γ. τα τρία επόµενα έτη (2020-2022) 
 
Για την κατάρτισή του απαιτείται η ουσιαστική και ενεργή συµµετοχή όλων των Υπουργείων και λοιπών 
φορέων και ιδιαίτερα των Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών, δεδοµένου ότι είναι οι αρµόδιοι 
φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν τον συνολικό δηµοσιονοµικό σχεδιασµό, όπως αντανακλάται στις 
επιµέρους δεσµεύσεις στου ΜΠ∆Σ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εποπτευόµενων 
φορέων.  
 
Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του µεγέθους τους, υποτοµέα µε σηµαντική επίπτωση 
στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης.  
 
Επισηµαίνεται η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων που θα είναι συνεπείς µε το εκάστοτε 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο στους υπό συµπλήρωση πίνακες να 
εγγράφονται µόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναµένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να 
πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, και όχι µε βάσει την πιθανή διαµόρφωση των 
πιστώσεων των πρ/σµών.  
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 43 του ν,.4270/2014, οι στόχοι ισοζυγίου του ενοποιηµένου 
προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη από τη σύνταξη του ΜΠ∆Σ είναι 
δεσµευτική( δηλαδή τα έτη 2019-2020)  υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
 
  Εντός του ανωτέρω θεσµικού πλαισίου, οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και 
Ιδιωτικού ∆ικαίου αυτών, τα οποία περιλαµβάνονται στο µητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν 
να συµµετέχουν, µέσω των ενεργειών που περιγράφονται στο υπ΄ Α.Π.:οικ.10394/2018, µε θέµα: 
{Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτοµέα S1313 
«Τοπική Αυτοδιοίκηση»} , στη διαδικασία πρόβλεψης των δηµοσιονοµικών τους µεγεθών που θα οδηγήσει 
στην κατάρτιση του νέου Μ.Π.∆.Σ. 2019-2022.  
 
       Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις όλων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνηση για το Μ.Π.∆.Σ. συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών 
υπηρεσιών µε αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγµατοποιηθέντα, κατά την 
τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα ετήσια οικονοµικά 
στοιχεία. Σε συνέχεια αυτού και στην περίπτωση που από το καταρτισθέν ΜΠ∆Σ προκύπτουν ετήσιες 
αποκλίσεις άνω του 5 % επί των πραγµατοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων του ΟΤΑ κατά το οικονοµικό έτος 
2014, ο οικείος Προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να συντάξει έκθεση αιτιολόγησης των εν 
λόγω αποκλίσεων. 
 
       Ως βάση για τις προβλέψεις των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων του διαστήµατος 2018 - 2022, 
λήφθηκαν υπόψη τα οριστικά στοιχεία του 2017, σε συνδυασµό µε την πολιτικοοικονοµική κατάσταση και 
τον προϋπολογισµό όπως αυτός συντάχθηκε για το έτος 2018. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 20 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία,Αρµπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Κατζικάς Γεώργιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Αβραµίδης Μωυσής)  3 Αποχή ( Κυριλλίδης Γιώργος, Ζωναρέλη 
- Λαζαρίδου Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης) 1 Κατά(Σµήλιος Ηλίας) 

 
 Α)Εγκρίνει το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2019 - 2022, του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης, µαζί µε τους πίνακες και τα σχετικά προσαρτήµατα που το συνοδεύουν,  όπως 
αυτό κατατέθηκε και αναλυτικά παρουσιάσθηκε από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 146/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 

  Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  22 - 05 - 2018 
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Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


