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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Άγιος Στέφανος   15-6-2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             Αριθμ. Πρωτ:  21041 
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Δ/νση: Λ.Λ. Μαραθώνος 29  
               & Αθ. Διάκου 1 
               145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

 
ΠΡΟΣ  

Τον κ. Δήμαρχο  
& Πρόεδρο  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Διονύσου 
 

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019 – 2022 Δήμου Διονύσου».  
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. πρωτ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) εγκύκλιος  

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Υπουργείου Οικονομικών  
«Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 – 2022». 

2) Το αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 – 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»». 

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου  3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».  
4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 

την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018  και 
επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5) Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων  του Δήμου ο.ε. 2016 και 2017. 
6) Το αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 έγγραφό μας. 

 
 

Κατ΄	 εφαρμογη 	 των	 διατα ξεων	 της	 υπ΄ αριθ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 
67ΗΑΗ-ΗΩ6) Εγκυκλίου  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  «Κατάρτιση 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022», 
εκδο�θηκε	 το	 υπ΄	 αριθ.	 πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 – 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»», 
σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του 
υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα 
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συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών , όπως αυτοί 
επισυνάπτονται στα παραπάνω σχετικά. 
 
Το ΜΠ∆Σ 2019-2022 περιλαµβάνει την αποτύπωση 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).  
Στους πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δηµοσιονοµικά 
αποτελέσµατα των δύο προηγούµενων ετών, εκτιµήσεις τους για το έτος 2018,  
καθώς και οι προβλέψεις  αναφορικά µε την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των 
απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισµού για την περίοδο 
2019 – 2022.  
Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών  
µετά από επεξεργασία των πινάκων µεσοπρόθεσµων προβλέψεων των υπόχρεων 
φορέων, καταρτίζει το βασικό σενάριο του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού των ΟΤΑ 
για την περίοδο 2019 - 2022.  
 
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά,  τα ποσά των προβλέψεων 
που καταγράφονται  στους πίνακες του ΜΠ∆Σ 2019 – 2022  δεν δεσµεύουν τους 
φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού των επόµενων οικονοµικών ετών.  
Αποτελούν µόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού 
σεναρίου του ΜΠ∆Σ 2019-2022.   Ωστόσο, δεδοµένου ότι, µετά από την ψήφιση του 
ΜΠ∆Σ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 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. 
 
Με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για τη 
συµπλήρωση των πινάκων εκτιµήσεων και µεσοπρόθεσµων προβλέψεων για τα έτη 
2018 – 2022, µε προτεινόµενη µεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. 
 
Οι εκτιµήσεις και οι µεσοπρόθεσµες προβλέψεις των φορέων  για την περίοδο 2018 – 
2022 καταγράφονται στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠ∆Σ ∆ΗΜΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠ∆∆» ΚΑΙ «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠ∆Σ ΝΠΙ∆», ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή κάθε φορέα. 
Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να συµπληρώσουν στον πίνακα  «Α3. ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, µετατάξεων 
και αριθµού προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017, των οποίων η µισθοδοσία βαρύνει 
τον προϋπολογισµό του ΟΤΑ. 
 
Για την κατάρτιση των εκτιµήσεων και προβλέψεων των εσόδων  και των εξόδων του 
ΜΠ∆Σ, χρησιµοποιήθηκε η προτεινόµενη µεθοδολογία και οι δείκτες που δίνονται 
από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι δεν ήταν 
υποχρεωτικό.   
 
Η αποστολή των πινάκων του ΜΠ∆Σ 2019 – 2022 θα πραγµατοποιηθεί µετά από την 
έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε ευθύνη του προϊσταµένου οικονοµικών 
υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpds@ypes.gr. 
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Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας µε το αριθ. πρωτ. 
20844/14-6-2018 έγγραφό της απέστειλε στην υπηρεσία µας συµπληρωµένο τον  
πίνακα «Α3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», κατόπιν του αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 
δικού µας.   
 
Στην παρούσα επισυνάπτονται οι συµπληρωµένοι σχετικοί πίνακες του ΜΠ∆Σ 2019 
– 2022 του ∆ήµου ∆ιονύσου και παρακαλούµε για την προέγκρισή τους και τη 
διαβίβασή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκρισή τους.   
 
 
 

                                                                                         Η Αντιδήμαρχος  
 
 
                                                                                Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Γενικός Γραμματέας 
Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2) Τμήμα Λογιστηρίου 


