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Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 477/2022 Περίληψη 

«Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής                    Στρατηγικής 

2023-2026, του Δήμου Καλλιθέας» 
 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 51365/27-10-
2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το 
άρθρο 102 του Ν. 4876/2021. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022).  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό (με δικαίωμα ψήφου). 

 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος - Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * (αναπληρωματικός) 
* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
 

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Μπαρμπάκος 
Ευάγγελος.  

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευσταθίου Κωνσταντίνος συμμετείχε στη συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, από το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. 

Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική 
Ενότητα Καλλιθέας. 
 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και 
νόμιμα καλέστηκαν. 

 
Ο κ. Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος. 

  
 Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 12260/15-03-2022 εισηγητικό έγγραφο του αναπληρωτή 
Προϊστάμενου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: 
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Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 

προβλέπει - μεταξύ άλλων - την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

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. Παρουσιάζει την ενοποιημένη εικόνα των μεγεθών της γενικής 

κυβέρνησης για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής. 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. 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. 19913 ΕΞ 2022/15.02.2022) 

  

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του πλήθους 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. 19913 ΕΞ 2022/15.02.2022) 

  

Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2023-2026, οι ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ 

του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα 8 του 

Παραρτήματος, ενώ τα ΝΠΙΔ του υποτομέα θα προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το 

υπόδειγμα και τις ειδικότερες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του πίνακα 

8Α. Αναφορικά με τη γραμμογράφηση των πινάκων, επισημαίνεται ότι: α) οι κάθε είδους 

αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λπ. των αιρετών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη γραμμή «Αμοιβές 

Προσωπικού» και β) στη γραμμή δαπανών «Κοινωνικές Παροχές» συμπεριλαμβάνονται και οι 

δαπάνες που γίνονται από τις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821). (Υπ. Οικ. 19913 

ΕΞ 2022/15.02.2022) 

  

Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όλων των φορέων, πλην όσων ΝΠΙΔ καταρτίζουν 

και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων 

– πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων 

υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. 

Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού 

αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς. (Υπ. Οικ. 19913 ΕΞ 2022/15.02.2022) 

  

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 15361/08.03.2022 καλούνται οι οι 

δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, να υποβάλουν 

με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην εγκύκλιο συμπληρωμένους τους πίνακες 

μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των συνημμένων αρχείων. 

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, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 

των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και οι 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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-19913-%ce%b5%ce%be-202215-02-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-19913-%ce%b5%ce%be-202215-02-2022/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A5%CF%80.-%CE%9F%CE%B9%CE%BA.-19913-%CE%95%CE%9E-2022-15.02.2022-12-44.pdf
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-19913-%ce%b5%ce%be-202215-02-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-19913-%ce%b5%ce%be-202215-02-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-19913-%ce%b5%ce%be-202215-02-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-1536108-03-2022/
https://aftodioikisi.ypes.gr/
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πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η Διεύθυνση 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΟΙΚΤ/ΑΟΤΑ) θα καταρτίσει 

το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023 - 

2026. 

  

Υπενθυμίζεται 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. 

 
Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην Έγκριση κατάρτισης του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου 
Καλλιθέας και την  υποβολή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
 
 
 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020).  
3.- Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) 
 
 
 

Αποφασίζει  
 

 Καταρτίζει - με πέντε (5) θετικές ψήφους – το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα  

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Καταψήφισαν οι κ.κ. Ασκούνης Κωνσταντίνος, Αντωνακάκης Γεώργιος και Μαργωμένος 

Γεώργιος. 
 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
 
                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ    
 
 
          ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
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