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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  04-04-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 43/2022       

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Απριλίου έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 7294/31-03-2022 

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  οι είκοσι  (20) και απόντες οι δεκατρείς (13). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Γρούγιος Ηλίας 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 7 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 

8 Γυμνόπουλος Κοσμάς 8 Σουσλόγλου Νικόλαος 
9 Αποστολίδου Μαρία 9 Κυριλλίδης Γεώργιος 
10 Φουκίδης Απόστολος 10 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος 11 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

12 Μανωλόπουλος Βασίλης 12 Μύθυμη Ελένη 

13 Παπαδήμας Αναστάσιος 13 Νοτάκης Ιωάννης 
14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Καζαντζίδης Γεώργιος   

16 Τσομπανοπουλου Μελίσα   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

19 Σμήλιος Ηλίας   

 20 Καρασαρλίδου Σοφία   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου 

Αναστασία, οι οποίοι απουσίαζαν. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  
Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 

προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια 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 ΜΠΔΣ 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 ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τα όρια των προϋπολογισμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν 
εστιάζει μόνο στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο. 

 

Το ΜΠΔΣ 2023-2026 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων 
των δύο προηγούμενων ετών (2020-2021), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για  

α) το τρέχον έτος (2022),  

β) το έτος προϋπολογισμού (2023) και  
γ) τα τρία επόμενα έτη (2024-2026). 

 

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας και του ΜΠΔΣ απαιτείται η ουσιαστική και ενεργή 

συμμετοχή όλων των Υπουργείων και λοιπών φορέων και ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών 
Υπηρεσιών, δεδομένου ότι είναι οι αρμόδιοι φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν τον συνολικό 

δημοσιονομικό σχεδιασμό, όπως αντανακλάται στις επιμέρους δεσμεύσεις του ΜΠΔΣ, τόσο σε κεντρικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων. (Υπ. Οικ. 2/47904/ΔΠΔΣ/19.02.2021) 

 

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του μεγέθους τους, υποτομέα με σημαντική επίπτωση 

στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης 
ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, 

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 βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών. (Υπ. Οικ. 
2/47904/ΔΠΔΣ/19.02.2021) 

 

Mε μέριμνα των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, oι πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του 

ΜΠΔΣ 2023-2026 θα σταλούν προς έγκριση, από το αρμόδιο όργανο (δημοτικό συμβούλιο). Σε συνέχεια 

των ανωτέρω, με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 15361/08.03.2022 καλούνται οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά 

νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων των συνημμένων πρότυπων αρχείων, με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο έγγραφο, 

μέχρι την 16η Μαρτίου 2022.  
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Οι συμπληρωμένοι πίνακες υποβάλλονται  από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της 
ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων  στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) 

https://aftodioikisi.ypes.gr. 

Στην ανωτέρω εγκύκλιο, 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 μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού 

σεναρίου του ΜΠΔΣ 2023-2026. Αποτελούν αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του 
βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2023-2026. 

 

        Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις όλων των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνηση για το Μ.Π.Δ.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 ΜΠΔΣ προκύπτουν ετήσιες αποκλίσεις άνω του 5 % 

επί των πραγματοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων του ΟΤΑ κατά το οικονομικό έτος 2021, 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 2023 - 2026, 

λήφθηκαν υπόψη τα οριστικά στοιχεία του 2021, σε συνδυασμό με την πολιτικοοικονομική κατάσταση και 
τον προϋπολογισμό όπως αυτός συντάχθηκε για το έτος 2022. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

    

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                                           Με ψήφους 15 Υπέρ – 5 Κατά 

 

Α) Εγκρίνει το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2023 - 2026 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.  
 

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σμήλιος Ηλίας, Καρασαρλίδου Σοφία, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Γκαλέτσης 
Αθανάσιος και Ράπτου Όλγα μειοψήφησαν. 

 

Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων που μειοψήφησαν περιλαμβάνονται στα πρακτικά της 
συνεδρίασης. 
 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2022. 

 

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

  Ο Πρόεδρος   
  

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  05 - 04 – 2022 
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Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος
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