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 ( ΣΧΕ∆ΙΟ) 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο. Ε. 2014 

 
 
 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου δ) του άρθρου 63 του Νόµου 3852/2010 
ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή:   

«δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή». 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1. α του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 
ορίζεται ότι:   
«Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου». 
 
Mε την ψήφιση του Νόµου  4172/2013 ( ΦΕΚ 167/23-7-2013, τεύχος Α΄)  
«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012, και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» τέθηκαν σε ισχύ οι 
διατάξεις των άρθρων 77 και 79 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν µέρει το 
θεσµικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νοµιµότητας των 
προϋπολογισµών των δήµων.  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 περί προϋπολογισµών δήµων 
ορίζεται ότι: 

1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών που εκδίδεται 
τον Ιούλιο κάθε έτους, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, 
παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού των δήµων και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την 
εφαρµογή των επόµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση µπορεί επίσης να 
καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους 
οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή 
οµάδες αυτών. 

2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως 
µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της προ-
ηγούµενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής 
υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων 
εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές. 

3. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο 
συµβούλιο κάθε δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, 
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας για το 
επόµενο οικονοµικό έτος. 

Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του 
προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Το σχέδιο, 
συνοδευµένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονοµική επιτροπή 
έως την 20 ή Ιουλίου και σε περίπτωση µη κατάρτισης ή εµπρόθεσµης υποβολής 
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του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων καταρτίζεται από 
αυτήν. 

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα και εντός της οριζόµενης ως άνω προθεσµίας, 
η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την 
προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού 
στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επι-
τροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, 
καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο 
δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε 
καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους 
µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου 
γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. 

5.  Η οικονοµική επιτροπή, έως την 5 η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που 
της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού 
εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που 
αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το 
δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες 
αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο 
στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι 
νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που 
επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και 
καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. 

Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 
στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των 
υπηρεσιών τους. 

Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση 
του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των Ο. Τ. Α. ( εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, 
να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε 
απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων 
προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους 
δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει 
µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης 
των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσω-
τερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα 
ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 
επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, 
ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες 
για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο 
υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση 
και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται 
από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν 
προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
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Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά 
παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το 
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την 
προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

6. Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15 η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό 
και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και 
υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην 
αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί µέχρι την 31 η ∆εκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του 
προϋπολογισµού που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή αποτελούν η αιτιολογική 
έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου 
που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον 
έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής 
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο δήµος µεριµνά για την ενσωµάτωση 
αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλε-
κτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην αρµόδια για την εποπτεία 
του δήµου Αρχή ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του 
οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα αναµορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του συµβουλίου 
χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική 
υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 ( Α΄ 
114). 

7.  Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης δεν 
καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούµενη πα-
ράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου δεν µεριµνήσει για να 
συγκληθεί το συµβούλιο έως τη 15 η Νοεµβρίου, το συµβούλιο συνέρχεται 
αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα 11 π. µ. στο 
συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε 
περίπτωση που το δηµοτικό συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον 
προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, συνέρχεται 
αυτοδίκαια εκ νέου, την αµέσως επόµενη Κυριακή και ώρα 11 π. µ. στο συνήθη 
χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται 
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται 
παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής 
επιχορήγησης του δήµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( ΚΑΠ), πλην των 
προνοιακών επιδοµάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου 
και του επικυρωµένου προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του 
προϋπολογισµού προς έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία του δήµου, Αρχή 
και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση 
των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 
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9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 
87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 
του ν. 3463/ 2006 ( Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται ή ρυθµίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που ορίζονται µε το 
παρόν». 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Νόµου 4172/2013 περί 
εκπόνησης πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος ορίζεται ότι: 

««1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται Πενταετές 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο 
Πρόγραµµα ∆ράσης. Το Τεχνικό Πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους, απαιτείται 
µόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος αυτό και δεν είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης»». 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 ( Κ. ∆. Κ.) ορίζεται ότι:  

«2. Ο τύπος του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων καθορίζεται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών».  
 
Κατ΄ εφαρµογή των οριζόµενων στην παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και 
στην παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 ( Κ. ∆. Κ.), για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων εκδόθηκε η αριθ. 30842/31-7-2013 ( Β΄ 1896, Α∆Α: 
ΒΛΩ7Ν- Ζ34) Κ. Υ. Α  « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των 
δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 ( ΦΕΚ Β΄ 
253) απόφασης « Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων», σύµφωνα µε την οποία: 
 
Άρθρο 1 
Ισοσκελισµένος προϋπολογισµός – Γενικές Οδηγίες 
1. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισµένος. Το σύνολο 
των δαπανών µη συµπεριλαµβανοµένων     των χρεολυσίων ( ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 
6526, 6527)   δεν   µπορεί   να είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων 
αφαιρουµένων των εσόδων από δάνεια ( ΚΑΕ 31). Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να 
ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και 
πραγµατοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε 
βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης 
( άρθρο 21 του ν. 2362/1995 και άρθρο 10 του π. δ. 113/2010. 
2. Στον προϋπολογισµό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήµου, τα 
οποία αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια 
του οικονοµικού έτους.  
Επιπλέον  εγγράφονται οι προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη εντός του οικονοµικού έτους 
( Κωδικός Αριθµός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεµατικό 
( Κ. Α Εξόδων «91»). 
Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να 
εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, 
καθιστώντας τον προϋπολογισµό ελλειµµατικό. 
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3. Στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες 
που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 
4038/2012 και ισχύει. 
4. Νέα έργα χρηµατοδοτούµενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/ Υ µόνο εφόσον 
στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηµατοδότησή τους. 
Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προµήθεια ή µελέτη, ανεξαρτήτως 
της πηγής χρηµατοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον 
προϋπολογισµό,  µόνο  τα   ποσά που 
εκτιµάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονοµικού έτους που αυτός αναφέρεται. 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηµατοδοτούνται  από   επιχορηγήσεις,   
ανεξαρτήτως   πηγής, στο σκέλος των εσόδων  
εγγράφονται αντίστοιχα µόνο τα ποσά που αναµένεται ότι θα αποδοθούν στο δήµο 
εντός του οικονοµικού έτους. Σε περίπτωση δηµοπράτησης και µετά την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος και της 
ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγµατοποιείται αναµόρφωση της ετήσιας 
εγγραφής του προϋπολογισµού, µε αντίστοιχη µείωση του εσόδου και της δαπάνης 
που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε. 
5. Επισηµαίνεται ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού εγγράφεται κάθε 
φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή 
από φόρους και τέλη εισπραττόµενα µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, 
κατασχέσεων, συµψηφισµού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνοµολογηθέν δάνειο. 
Οι ανωτέρω µειώσεις καταγράφονται ως πληρωµή εξόδων σε βάρος των Κ. Α Εξόδων 
που αφορούν, µε έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλµάτων. 
6. Κατά την κατάρτιση του Π/ Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του 
πάσης φύσεως προσωπικού  συνοδεύονται  υποχρεωτικά από λεπτοµερείς  
καταστάσεις  και  πλήρη  ανάλυση των 
πιστώσεων που είναι γραµµένες για τους σκοπούς αυτούς ( όπως για τους 
µισθούς, τις τυχόν αυξήσεις µισθών του τακτικού και του επί συµβάσει 
προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αµοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και 
µόνο αυτές προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις). 
Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας 
ορισµένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση 
προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης 
έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηµατοδότησής της από το ύψος των 
εγγεγραµµένων, µη ειδικευµένων για άλλο σκοπό, εσόδων. 
7. Στον προϋπολογισµό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των 
δανείων που έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 
λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς. Σε όσες περιπτώσεις επιµηκύνεται η διάρκεια 
αποπληρωµής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διµερούς 
συµφωνίας µεταξύ δήµου και πιστωτικού οργανισµού ή κατ’ εφαρµογή διάταξης 
νόµου ( π. χ της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012/ Α’ 222), µε αποτέλεσµα τη µείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά 
στην πληρωµή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι 
µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσό. 
8. Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ισοσκελισµένων, ρεαλιστικών 
προϋπολογισµών, µε εγγραφή σε αυτούς µόνο δαπανών που µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν από τα έσοδα που αναµένεται να εισπραχθούν και µε δεδοµένη 
την αδυναµία άντλησης δανείων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, τονίζεται 
ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, 
µε υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαµηλότερα, δυνατά επίπεδα. 
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες στις οποίες θα 
πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαµηλότερου ύψους ποσών σε σχέση 
µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος: 
- οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να 
αποβλέπουν στην αντιµετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να 
εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός  
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του ωραρίου εργασίας, - οι δαπάνες υπηρεσιακών µετακινήσεων, προµηθειών, 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κ. ο. κ., - οι πάσης 
φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ν.3463/2006 ( επιχορηγήσεις 
ν. π. δ. δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήµατα σε οικονοµικά 
αδύνατους κ. ο. κ.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και 
επιβεβληµένες, κινούµενες στα υπό του νόµου προβλεπόµενα όρια και υπό τον 
περιορισµό της δυνατότητας χρηµατοδότησης αυτών από τις αναµενόµενες 
εισπράξεις του δήµου. 
9. Τα ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσµων καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/ Υ τους 
εντός των προθεσµιών που προβλέπονται και για τους δήµους, χωρίς να 
απαιτείται η προηγούµενη ψήφιση του Π/ Υ του οικείου δήµου στην οποία, µεταξύ 
άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησης τους. Για την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού των ανωτέρω νοµικών προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από 
τον οικείο δήµο εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό 
του δήµου το προηγούµενο οικονοµικό έτος ( δηλ. το 2013). Σε περίπτωση που µε 
τον Π/ Υ του δήµου που αφορά το έτος 2014 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή 
διαφορετικού ποσού, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του. 
10. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, το σύνολο των εσόδων που 
αναφέρονται στις περ. Β1 και Β2 του άρθρου 4 και η κατηγορία δαπανών «85 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα 
παρελθόντα οικονοµικά έτη εντός του οικονοµικού έτους» εκτιµώνται µε τη 
µεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιµήσεις που αποκλίνουν της 
µεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίµηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που 
δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόµενων στο άρθρο 4 της 
παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρµόδιες  για  
την  εποπτεία  των  ∆ήµων,  Αρχές  και  η  παραβίασή  τους οδηγεί  στην  
αναποµπή  του προϋπολογισµού στο δηµοτικό συµβούλιο κατά τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010. 
Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους η εκτίµηση των  εγγραφών στα έσοδα 
ελέγχεται από το δηµοτικό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στην παρ.9 του άρθρου 
266 του ν.3852/2010 και εάν µε τις προβλεπόµενες τριµηνιαίες εκθέσεις 
διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή 
έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συµβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το 
σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο 
προϋπολογισµός.   Τα  στοιχεία  που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση έχουν 
καθοριστεί µε  την  υπ’ αριθµ. 40038/9.9.2011 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
Η αρµόδια για την εποπτεία του ∆ήµου, Αρχή ελέγχει την εφαρµογή των ανωτέρω 
διατάξεων και ασκεί έλεγχο νοµιµότητας επί των αποφάσεων αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµών. 
Άρθρο 2 
∆ιαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισµού 
1. Ο προϋπολογισµός των δήµων συντάσσεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίσθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 7028/2004 ( Β΄ 253) απόφασή µας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
τις υπ’ αριθµ. 64871/2007 ( Β΄ 2253), 70560/2009 ( Β΄ 2394), 50698/2011 ( Β΄ 
2832), 47490/18-12-2012 ( Β΄ 3390) και το άρθρο 5 της 
παρούσας. Οι Κ. Α. Εσόδων και ∆απανών που ισχύουν σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις, προς διευκόλυνση των δήµων, αναγράφονται στο Παράρτηµα 1. της 
παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 8/17515/29-4-
2013 ( Α∆Α: ΒΕ56Ν- ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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2. Οι δήµοι, ως φορείς της γενικής κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού τους εφαρµόζουν τις γενικές αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
του άρθρου 1 του ν. 2362/1995 ( όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
3871/2010), καθώς και τις γενικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισµού του 
άρθρου 5 του ν. 2362/1995 ( όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 
3871/2010). 
3. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 
τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των 
υπηρεσιών τους. 
4. Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του 
σχεδίου του προϋπολογισµού, την ψήφιση, τον έλεγχο νοµιµότητας και τη 
δηµοσίευσή του, µετά των αντίστοιχα προβλεπόµενων προθεσµιών, εφαρµόζονται 
οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 
Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/ Υ από την οικονοµική επιτροπή απαιτείται 
κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράµµατος, το περιεχόµενο του οποίου 
προσδιορίζεται µε γνώµονα τη δυνατότητα χρηµατοδότησής του και ψηφίζεται 
εντός της προθεσµίας ψήφισης του Π/ Υ. 
5. Ο ψηφισθείς προϋπολογισµός ( Π/ Υ) καθώς και οι αναµορφώσεις αυτού κατά τη 
διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρµόδιες για την εποπτεία των ∆ήµων, 
Αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ( αρχείο τύπου excel).    Μαζί   µε   
τον   καταρτισθέντα   προϋπολογισµό   υποβάλλονται  οµοίως  όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται για τον έλεγχο νοµιµότητάς του σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
παρούσας και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις. 
Αναφορικά µε τον τύπο του αρχείου του Π/ Υ που πρέπει να υποβάλλεται έπειτα 
από τις αναµορφώσεις του, ισχύουν τα σχετικώς οριζόµενα στην ανωτέρω 
εγκύκλιο ( παρ.1 του παρόντος άρθρου). 
Άρθρο 3 
Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού έτους 2014 
Α. Τµήµα του Π/ Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις 
Α.1 Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για τα έσοδα από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( Κ. Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση µε το 
ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής µηνιαίας κατανοµής που 
αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του Π/ Υ του επί δώδεκα, 
µειωµένο κατά 1,9%. 
Η διαφορά που θα προκύψει για κάθε δήµο από την κατανοµή των ΚΑΠ του έτους 
2014 εξαιτίας είτε της ενσωµάτωσης στα κριτήρια των πληθυσµιακών δεδοµένων  
που  προκύπτουν  από  την απογραφή του 
2011,     είτε     οποιασδήποτε    άλλης   αιτίας  θα  πρέπει  να   εγγραφεί  
στον προϋπολογισµό  του µε αναµόρφωση, η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
αµέσως µετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδοµένων. 
Α.2 Οι  πιστώσεις  που  διατίθενται  στους  δήµους για  την  κάλυψη  των  
λειτουργικών  δαπανών των σχολείων, εγγράφονται στον προϋπολογισµό τους στον 
Κ. Α. 0614. Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται 
στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της τελευταίας τακτικής 
κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του Π/ Υ του επί 
τέσσερα. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2014 θα 
εισαχθεί  στον  προϋπολογισµό  µε αναµόρφωση. 
Α.3 Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων 
( Κ. Α Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων ( Κ. Α 
Εξόδου 6741) πρέπει να είναι µειωµένες κατά 8,4% σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
ποσά του οικονοµικού έτους 2012. Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις 
του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 
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Α.4 Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά µεταβιβαστική πληρωµή  από  άλλα  
Υπουργεία,  πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκµηριώνεται πλήρως, 
τόσο κατά την κατάρτιση του Π/ Υ όσο και 
για τις αναµορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόµιµη κατά τον 
έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισµού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη 
απόφαση- πράξη του Υπουργείου, µε αναφορά του Α∆Α ανάρτησής της στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια».    Η αρµόδια  για την  εποπτεία  του  ∆ήµου,  Αρχή δύναται να 
αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο 
αιτιολόγησης της  εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/ Υ εγγράφονται 
πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2014, 
διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναµόρφωση. 
Α.5 Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
27 του ν. 3756/2009, « περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς 
τους ΟΤΑ α’ βαθµού», εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ. Α. 0619 στο 
σύνολό τους, ανεξαρτήτως της ένταξης δήµου στο  πρόγραµµα  επιχορήγησης  για  
την  εξόφληση  ληξιπροθέσµων  οφειλών  του  και  παρακράτησης  
των εσόδων αυτών ή του συµψηφισµού τους  µε  οφειλές  του  δήµου  προς  το  
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Τροποποιήσεις που τυχόν επέλθουν 
ως προς τις οδηγίες που ρυθµίζουν το πρόγραµµα επιχορήγησης για   την  
εξόφληση  ληξιπροθέσµων  οφειλών  θα  ενσωµατωθούν  στον  Π/ Υ  του  έτους  
2014  µε  αναµόρφωση. 
Α.6 Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον 
Κ. Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» ( πρώην Σ. Α. Τ. Α) 
προκύπτει από το γινόµενο της τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε 
στο δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/ Υ του επί δώδεκα, µειωµένο αυτό κατά 
53%. Για τις λοιπές δράσεις που καλύπτονται από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήµων ( πρώην Σ. Α. Τ. Α),     όπως   οι   επισκευές και συντηρήσεις 
σχολικών κτιρίων και η πυροπροστασία, πρέπει να εγγραφεί το ποσό που 
αποδόθηκε στο δήµο για το έτος 2013. 
Τυχόν διαφορές που προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2014,  έπειτα από 
τις σχετικές αποφάσεις κατανοµής των πιστώσεων αυτών, θα πρέπει να εγγραφούν 
στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 
Α.7 Επιχορηγήσεις  από  τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος  ∆ηµοσίων  
επενδύσεων  του  έτους 2014 για νέα έργα µπορούν  να  εγγραφούν  µόνο εφόσον 
υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.   Για τη στοιχειοθέτηση   της   ένταξης  
κατά  τον έλεγχο  νοµιµότητας   της   απόφασης  του  προϋπολογισµού 
απαιτείται η υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης κατά τα σχετικώς 
οριζόµενα στην περίπτωση Α.4 της παρούσας παραγράφου ( Α∆Α, ηλεκτρονική 
υποβολή κλπ). Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι δήµοι, τόσο στην κατηγορία εσόδων 
από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων 
δαπανών, πρέπει να εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόµενες κατανοµές που θα 
λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιµούν ότι θα πραγµατοποιήσουν κατ΄ 
έτος, ανάλογα µε τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα των έργων, εφόσον βεβαίως 
υφίστανται τέτοια χρονοδιαγράµµατα και όχι τη συνολική έγκριση 
χρηµατοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. 
Επισηµαίνεται   ότι  προς  υποβοήθηση  του  ελέγχου  νοµιµότητας  που 
ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των προϋπολογισµών των δήµων, µετά τη 
δηµοσίευση της παρούσας θα αποσταλούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 
αρµόδιες για τον ανωτέρω έλεγχο Αρχές, για κάθε δήµο χωρικής αρµοδιότητάς 
τους,  αναλυτικοί πίνακες µε τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης που πρέπει να 
έχουν εγγραφεί στους Π/ Υ τους σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες. 
 
Β. Τµήµα του Π/ Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες 
αντίστοιχα. 
Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 2014 για τα ίδια έσοδα των 
κάτωθι αναφερόµενων Οµάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, µε βάση τα  
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αποτελέσµατα εκτέλεσης των Π/ Υ των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών και 
ειδικότερα µε βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασµό 
µε την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και µέχρι το κλείσιµο 
του µηνός που προηγείται από το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/ Υ 2014 από 
την οικονοµική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωµατωθεί 
στις βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Β.1 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: 
Κ. Α. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ I. 
01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
14 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ 
22 ΕΣΟ∆Α Π. Ο. Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ OMA∆ΑΣ Ι. 
- Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισµα της ΟΜΑ∆ΑΣ 
Ι. από την εκτέλεση του Π/ Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2013 
και µέχρι το κλείσιµο του µηνός που προηγείται από το µήνα κατάρτισης του 
σχεδίου του Π/ Υ 2014 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012. Οµοίως 
υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑ∆Α ΙΙ. 
∆ηλαδή, εάν : 
α) Το σχέδιο του Π/ Υ 2014 καταρτίζεται από την οικονοµική επιτροπή τον 
Ιούλιο 2013 και τα στοιχεία της εκτέλεσης του Π/ Υ της περιόδου Ιανουάριου – 
Ιουνίου έχουν ενσωµατωθεί στις βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, τα στοιχεία εκτέλεσης λαµβάνονται µε βάση την περίοδο αυτή. 
β) Εάν το συνολικό άθροισµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιαν.- Ιούνιος 2013 
είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιαν.- Ιούνιος 2012 είναι 4.500 ευρώ, 
τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. « Εκτέλεση 2013 µείον Εκτέλεση 
2012» (5.000 € - 4.500 €). 
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική ( δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2013 έχει 
αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2012, όπως στο ανωτέρω παράδειγµα), τότε το 
ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον Π/ Υ 2014 για την ΟΜΑ∆Α Ι. ( συνολικό 
άθροισµα της οµάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2012 ( Ιαν.- 
∆εκ.2012) προσαυξηµένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. 
∆ηλαδή, εάν το έτος 2012 στο ανωτέρω παράδειγµα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 
ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον Π/ Υ 2014 είναι 9.000 
+ 500 = 9.500 ευρώ. 
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που µπορεί να 
εγγραφεί ως συνολικό άθροισµα για την ΟΜΑ∆Α Ι., είναι το ποσό του έτους 2012 
( δηλαδή, σύµφωνα µε το ανωτέρω  
παράδειγµα, 9.000 ευρώ). 
Εάν µετά το κλείσιµο του έτους 2013, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική 
γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που 
εγγράφηκαν στον Π/ Υ 2014 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόµενα ανωτέρω και 
µε ανάλογη αναµόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναµόρφωσης πρέπει να  
αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόµενος όρος και κατά τον έλεγχο 
αυτής, η αρµόδια, για την εποπτεία του ∆ήµου, Αρχή υποχρεούται να προβεί σε 
διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδοµένων που τηρείται στο 
ΥΠ. ΕΣ. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε 
αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι., παρά µόνο εάν οι εισπράξεις 
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κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών 
προβλέψεων ( εάν δηλαδή, σύµφωνα µε το ανωτέρω παράδειγµα, οι εισπράξεις της 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. υπερβούν το ποσό των 9.500 €). Στην περίπτωση 
αυτή, ο προϋπολογισµός αναµορφώνεται, εφαρµοζόµενου για την εκτίµηση του 
συνολικού αθροίσµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου µε το 
χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων. Εάν δηλαδή στο 
κλείσιµο του Οκτωβρίου 2014 το ύψος των εσόδων ανέλθει σε 10.000 €, ο 
ετήσιος Π/ Υ µπορεί να αυξηθεί σε 12.000€ [10.000 / (10/12)]. 
 
Β.2 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. 
Κ. Α. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ I Ι. 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη Στην 
οµάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις ( βεβαιωθέντα) που προέκυψαν 
κατά τα Προηγούµενα Οικονοµικά Έτη ( ΠΟΕ) και στην οµάδα δαπανών 85 
«Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π. Ο. Ε. 
εντός του οικονοµικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη µη 
είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που 
αναπτύσσεται στο κάτωθι παράδειγµα. 
Παράδειγµα : 
Σύνταξη προϋπολογισµού έτους 2014 το µήνα Ιούλιο 2013 
- Έτος 2014, απαιτήσεις ( βεβαιωθέντα) ΠΟΕ - οµάδα εσόδων «32» : 50.000 € 
- Περίοδος Ιαν.- Ιουν. 2013, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ ( οµάδα εσόδων 
32) : 5.000 € 
- Περίoδος Ιαν.- Ιουν. 2012 : εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ ( οµάδα εσόδων 
32) : 4.000 €. 
- Απόλυτη διαφορά εξάµηνης περιόδου 2013/2012 : 1.000 € (5.000 µείον 4.000) 
- Έτος 2012, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ ( οµάδα εσόδων 32) : 9.000 € 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ του πρώτου εξαµήνου 2013 έναντι της 
ίδιας περιόδου του 2012 είναι θετική (1.000 €), µπορεί να εκτιµηθεί, σύµφωνα 
µε τη µεθοδολογία που εφαρµόζεται και για την ΟΜΑ∆Α Ι., ότι από τον Κ. Α. Ε 
«32» δύναται να εισπραχθεί κατά τη  διάρκεια  του   έτους 2014 ποσό που 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 € ( δηλ. εκτέλεση 2012, 9.000 € + θετική 
διαφορά 2013/2012, 1.000 €). Συνεπώς εφόσον γίνεται η συγκεκριµένη εκτίµηση 
ύψους εισπράξεων για τον Κ. Α 32, στον Κ. Α Εξόδου 85 « Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π. Ο. Ε. εντός του οικονοµικού 
έτους» για το έτος 2014 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού 
(10.000 €) από το ύψος των βεβαιωµένων απαιτήσεων του Κ. Α. Ε 32 ( δηλαδή, 
50.000 € - 10.000 € = 40.000 €). Συνεπώς το ποσοστό εισπραξιµότητας των 
βεβαιωµένων απαιτήσεων ΠΟΕ για το έτος 2014 υπολογίζεται σε 20% (10.000 
/50.000).  Κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στη διάρκεια του έτους δεν 
επιτρέπεται η µείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην οµάδα δαπανών 
«85» κατά την κατάρτισή του, παρά µόνο εάν κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού τα εισπραχθέντα ποσά από την οµάδα εσόδων «32» δικαιολογούν 
τη µείωση των προβλέψεων µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π. Ο. Ε / 
οµάδα «85» ( εάν δηλαδή, σύµφωνα µε το ανωτέρω παράδειγµα, οι εισπράξεις της 
οµάδας εσόδων «32» υπερβούν τα 10.000 €). Στην περίπτωση αυτή, ο 
προϋπολογισµός αναµορφώνεται και η οµάδα δαπανών «85» µειώνεται κατά το  
επιπλέον ποσό που εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί από την οµάδα «32» µέχρι το 
τέλος του έτους, εφαρµοζόµενου για την εκτίµηση αυτή χρονολογικού ποσοστού 
ανάλογου µε το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων 
από την οµάδα «32». Εάν π. χ. µε το κλείσιµο του Σεπτεµβρίου 2014 οι 
εισπράξεις από την οµάδα 32 ανέλθουν σε 10.500 € δύναται να εκτιµηθεί ότι 
µέχρι το τέλος του έτους µπορούν να εισπραχθούν 14.000 € [10.500 / (9/12)] 
και άρα το ποσό της οµάδας «85» να µειωθεί κατά 4.000 € (14.000 – 10.000), 
διαµορφούµενο σε 36.000 € (40.000 – 4.000). 
Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 
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Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 
( όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισµού) για τον Π/ Υ 2014 
θα πρέπει να γίνονται µε γνώµονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε 
συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να εισπραχθούν εντός του 
έτους 2013. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2013 εκτιµάται 
ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, 
τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση 
καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας αύξηση αυτών. 
Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα 
εισπραττόµενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών 
υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
προκύπτουν από : 
- την εκτέλεση του Π/ Υ του έτους 2012 
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και 
µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/ Υ 2014 
- την εκτέλεση του Π/ Υ 2012 για την ίδια, ως άνω περίοδο ( δηλ. εάν το σχέδιο 
Π/ Υ 2014 καταρτίζεται Ιούλιο 2013, τα στοιχεία Ιαν- Ιουνίου 2012 και 2013) 
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2013, η οποία 
υπολογίζεται µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/ Υ του έτους 2012. 
Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών 
τελών λαµβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να : 
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην 
δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα 
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω στοιχεία. 
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της 
αρχής της ανταποδοτικότητας γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες 
των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του 
δήµου. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία 
εσόδων 03 « έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να 
παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α 
ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. 
Β.4 Προς υποβοήθηση του ελέγχου νοµιµότητας που ασκείται επί των αποφάσεων 
ψήφισης των προϋπολογισµών των δήµων, θα αποσταλούν από το ΥΠ. ΕΣ. στις 
αρµόδιες για τον ανωτέρω έλεγχο Αρχές, για κάθε δήµο χωρικής αρµοδιότητάς 
τους και µετά τη δηµοσίευση της παρούσας, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε 
βάση την εκτέλεση του Π/ Υ του για τα έτη 2012 και Ιαν.- Ιούνιος 
2013, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί από τους δήµους στις βάσεις δεδοµένων που 
τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Επίσης, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό 
τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών πρότυπο αρχείο excel για τον υπολογισµό των 
ανωτέρω εγγραφών. 
Β.5 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙI. 
Κ. Α. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ I ΙI. 
31 Εισπράξεις από δάνεια 
41 Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων 
42 Επιστροφές Χρηµάτων 
51 Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης 
Οι δήµοι σύµφωνα µε το άρθρο 264 του ν. 3852/2010, µπορούν να συνοµολογούν 
δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων 
και για τη χρηµατοδότηση χρεών τους που προέρχονται από επενδύσεις. ∆εν 
είναι δυνατή, κατά συνέπεια, από την δηµοσίευση του ν. 3852/2010 και εφεξής, 
η λήψη δανείου από δήµο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ( εξαιρούνται 
έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνοµολογηθούν είτε στο πλαίσιο της υπαγωγής 
του δήµου στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης είτε κατ’ εφαρµογή άλλης ειδικής 
διάταξης). 
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Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται µε το ανωτέρω άρθρο και την  υπ’  αριθµ.   43093/30-7-2010  
( Β΄1153/30-7-2010)  απόφαση  του  Υπουργού  
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Στα έσοδα µπορούν να εγγράφονται ποσά από αδιάθετα χρηµατικά υπόλοιπα 
προηγούµενων ετών αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
α) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων τα οποία συνεχίζονται. 
Στην περίπτωση αυτή ποσό ίσο µε τα υπόλοιπα αυτά εγγράφεται στο σκέλος των 
εσόδων στην οµάδα εσόδου 5 « ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» − Κατηγορία 51 « ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ», µε περαιτέρω ανάλυση για τη συγκεκριµένη οµάδα εσόδου. Στο σκέλος 
των εξόδων εγγράφεται ισόποση πίστωση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ στην 
αντίστοιχη οµάδα που αφορά 
το έργο. 
β) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους που προορίζονται για δηµόσιες επενδύσεις, οι οποίες και 
µπορεί να διατεθούν για τη χρηµατοδότηση νέων έργων. 
γ) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενα έτη και 
δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός των ετών αυτών. 
Οι δήµοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα και µε ιεραρχηµένο 
τρόπο το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων ( άρθρο 21 παρ. 8 και άρθρο 22 Α΄ παρ. 
3( ε) του ν. 2362/1995, άρθρο 4 παρ. 5 του π. δ. 113/2010). 
Άρθρο 4 
Τροποποίηση και συµπλήρωση Κωδικών Αριθµών Εσόδων και Εξόδων 
Η υπ’ αριθµ. 7028/3-2-2004 ( ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασή µας τροποποιείται στα 
παρακάτω σηµεία: 
1. Τα έσοδα των δήµων από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς ( ΕΣΠΑ), εγγράφονται εφεξής σε 
διακριτό κωδικό αριθµό (1328) της υποκατηγορίας 132 « ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού και 
καταργείται ο Κ. Α 1327, ο οποίος εφεξής 
αντικαθίσταται από τον Κ. Α 1329. 
Η υποκατηγορία εσόδων 132 διαµορφώνεται εποµένως ως ακολούθως: 
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 
1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε. Ε. 
1324 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ∆ιεθνείς οργανισµούς 
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 
1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 
1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ) εκτός 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 
2. Έργα και δράσεις των δήµων η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από 
χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ( ΕΣΠΑ), 
εγγράφονται εφεξής σε νέα διακριτή υποκατηγορία  (734) της κατηγορίας 73 
«ΕΡΓΑ» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού, ως ακολούθως: 
734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς ΕΣΠΑ) 
7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς ( ΕΣΠΑ) Κάθε έργο ή δράση εγγράφεται διακριτά, µε ανάπτυξη του κ. α. 
7341 ως εξής 7341.001, 7341.002, 7341.003 κ. ο. κ.). 
3. Τα έσοδα των δήµων από επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές του 
επιχειρήσεις, για δάνεια τα οποία είχαν εξυπηρετηθεί από αυτούς έπειτα από 
κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που αυτοί είχαν παράσχει, εγγράφονται εφεξής 
σε διακριτό κωδικό αριθµό (4218) της υποκατηγορίας 421 « ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» 
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του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού και καταργείται ο Κ. Α 4214, ο 
οποίος εφεξής αντικαθίσταται από τον Κ. Α 4219. 
Συνεπώς η υποκατηγορία 421 διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 
4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών ( άρθρο 26 Ν 
318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 
4218 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των 
υπέρ αυτών εγγυήσεων 
4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 
4. Τα έξοδα των δήµων για καταπτώσεις εγγυήσεων που είχαν δοθεί για δάνεια 
δηµοτικών επιχειρήσεων, εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθµό (6818) 
της υποκατηγορίας 681 « ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού και καταργείται ο Κ. Α 6813, ο οποίος 
εφεξής αντικαθίσταται από τον Κ. Α 6819. 
Συνεπώς η υποκατηγορία διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
6811 Εγγυήσεις ενοικίου 
6812 Εγγυήσεις δηµοσίων οργανισµών 
6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δηµοτικών επιχειρήσεων 
6819 Λοιπές εγγυήσεις 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 7028/3.2.2004 ( ΦΕΚ Β΄253) απόφαση, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Άρθρο 5 
∆οµή του προϋπολογισµού - συµπλήρωση των κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού 
Για τη δοµή και τη συµπλήρωση των κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 της υπ’ αριθµ. 47490/18-12-2012 
( ΦΕΚ 3390/ Β/2012, Α∆Α: Β4ΜΓΝ- ΧΨΟ) όµοιας απόφασής µας, υπό την επιφύλαξη των 
οδηγιών που παρέχονται µε την  παρούσα. Τα οριζόµενα στα ανωτέρω άρθρα 
επισυνάπτονται, ως Παράρτηµα 2, της παρούσας. 
Άρθρο 6 
Έκταση εφαρµογής – έναρξη ισχύος 
1. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθµ. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/ Β) όµοια, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν εφαρµογή στους δήµους,   στα   δηµοτικά 
ιδρύµατα  και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους συνδέσµους. 
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2014, εξαιρουµένου του άρθρου 5 που  ισχύει για   την   κατάρτιση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και εφεξής». 
 
Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων,  καθώς και των λοιπών ισχυουσών 
διατάξεων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο. ε. 2014, ο οποίος είναι το 
µέσον για την πραγµατοποίηση των στόχων του ∆ήµου και προσδιορίζεται η 
οικονοµική του δραστηριότητα.  
Με αυτόν προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα ( δαπάνες) του ∆ήµου για το 
οικονοµικό έτος. 
Στον προϋπολογισµό ο. ε. 2014 εγγράφησαν όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του 
δήµου, τα οποία αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά 
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους.                                        
Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η ∆εκεµβρίου. 
Ο προϋπολογισµός είναι  πράξη πρόβλεψης για τα έσοδα και καθορίζει τα όρια 
των εξόδων του ∆ήµου και πράξη εξουσιοδότησης προς τη διοίκηση για την 
είσπραξη των προβλεπόµενων σ΄ αυτόν εσόδων και την πραγµατοποίηση των 
προβλεπόµενων σ΄ αυτόν εξόδων. 
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Ο προϋπολογισµός του 2014 έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
Στον προϋπολογισµό εγγράφηκαν µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους 
προσδιορίστηκε µε βάση πραγµατικά στοιχεία και στοιχεία απόδοσης ο. ε. 2013. 
Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα που εγγράφηκαν  καλύπτουν 
υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να µην 
δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές. 
 
Tα ίδια έσοδα στον προϋπολογισµό ο. ε 2014 εγγράφηκαν  σύµφωνα µε την παρ. Β.1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Εσωτερικών & Οικονοµικών, για 
τα οποία παραθέτουµε τα παρακάτω στοιχεία:  
 
 

Κ.
Α.
Ε. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ ΝΤΑ 
1-7/2012 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΙΣΠΡ/ ΝΤΑ 

2012 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΙΣΠΡ/ ΝΤΑ  
1-7/2013 
 ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2014 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

17.947,71  31.632,41  15.581,65  31.711,40  

02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

601.858,18  893.030,18  288.276,32  380.000,00  

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

2.493.992,84  5.552.319,55  2.707.658,93  8.277.993,28  

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

494.297,34  951.006,92  566.816,40  711.533,00  

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

389.113,53  788.805,54  498.320,47  793.105,45  

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

36.636,43  123.034,43  41.824,30  74.095,85  

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00  0,00  0,00  0,00  

14 

∆ΩΡΕΕΣ-
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

159.566,24  244.448,97  214.585,99  287.861,70  

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

157,70  3.772,96  4.445,00  7.620,00  

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-
ΤΑΚΤΙΚΑ 

3.657.094,15  4.216.232,92  4.778.816,22  3.247.107,11  

22 

ΕΣΟ∆Α Π. Ο. Ε. ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

0,00  0,00  423,39  725,81  

  
                                          
ΣΥΝΟΛΟ 

7.860.664,12 12.814.283,88 9.116.748,67  13.811.753,60  
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Από τα παραπάνω προκύπτει: 
( Εκτέλεση Π/ Υ Ιαν.- Ιουλ. 2013) µείον ( Εκτέλεση Π/ Υ Ιαν. – Ιουλ. 2012) = 
9.116.748,67 – 7.860.664,12 = 1.256.084,55 ΕΥΡΩ : Θετική ∆ιαφορά. 
Τότε το ανώτατο όριο που µπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2014 για την οµάδα 
των ιδίων εσόδων είναι το ποσό εκτέλεσης του έτους 2012 ( Ιαν. – ∆εκ. 2012) 
προσαυξηµένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς, δηλαδή: 
( Εκτέλεση Π/ Υ Ιαν. – ∆εκ. 2012= 12.814.283,88 ) συν ( θετική διαφορά = 1.256.084,55) 
= 14.070.368,43 ΕΥΡΩ.  Άρα, στον Π/ Υ 2014 µπορούν να εγγραφούν ίδια έσοδα µέχρι του 
ποσού των (14.070.368,43) ΕΥΡΩ. 
  
Στην παρ. Β.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Εσωτερικών & 
Οικονοµικών  αναφέρεται ότι, στην οµάδα εσόδων 32 « Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις 
( βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη ( ΠΟΕ).  Για το έτος 
2014 το ποσό που εγγράφηκε προκύπτει µε βάση τα στοιχεία περί ανείσπρακτων 
απαιτήσεων ΠΟΕ που υφίστανται κατά τη στιγµή κατάρτισης του σχεδίου του 
προϋπολογισµού ( δηλαδή το ποσό που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2013 µείον 
τις εισπράξεις  που έγιναν µέχρι τη στιγµή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει µετά το κλείσιµο του 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε 
αναµόρφωση. Οµοίως,  και στην οµάδα δαπανών 85 « Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων  βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικ. έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται ως 
πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών και σύµφωνα µε την µεθοδολογία που 
αναφέρεται σ΄αυτήν.  
Οπότε: 
Στην οµάδα εσόδων 32 του προϋπολογισµού ο. ε 2014 εγγράφηκε πίστωση ποσού 
(4.943.360,00 €), 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – Ιουλ. 2013  = 781.477,08 € 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – Ιουλ. 2012  = 541.301,57 € 
Απόλυτη ∆ιαφορά                                   = 240.175,51 € 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32 Ιαν. – ∆εκ. 2012    = 679.302,82 € 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ των παραπάνω αναφεροµένων περιόδων είναι 
θετική, µπορεί να εκτιµηθεί, ότι στον ΚΑΕ 32 δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια 
του έτους 2014 ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (919.478,33) ΕΥΡΩ, ( δηλαδή 
Εκτέλεση 2012 : 679.302,82 € συν θετική διαφορά : 240.175,51 = 919.478,33 €). 
Συνεπώς εφόσον γίνεται συγκεκριµένη εκτίµηση ύψους εισπράξεων για τον ΚΑ 32, στον ΚΑ 
εξόδων 85 για το έτος 2014 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού 
(919.478,33) ΕΥΡΩ  από το ύψος των βεβαιωµένων απαιτήσεων του ΚΑΕ 32 ( δηλαδή, 
4.943.360,00 – 919.478,33 = 4.023.881,67 ΕΥΡΩ). 
Συνεπώς το ποσό εισπραξιµότητας των βεβαιωµένων απαιτήσεων ΠΟΕ για το έτος 2014 
υπολογίζεται σε 19 % (919.478,33/4.943.360,00). 
 
 
Με το άρθρο 277 του Νόµου 3852/2010 ο αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των 
δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους παρακολουθεί την 
κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των Νοµικών του Προσώπων και ασκεί 
τον έλεγχο για την είσπραξη των νοµίµως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή 
προστίµων σε βάρος τρίτων.  
 
Στον προϋπολογισµό έγινε πρόβλεψη πιστώσεων για τη δαπάνη µισθοδοσίας του 
πάσης φύσεως προσωπικού, ( τακτικού, έκτακτου, µερικής απασχόλησης κλπ), 
σύµφωνα µε τις  καταστάσεις δαπανών µισθοδοσίας που συντάχθηκαν από τη 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, εγγράφηκαν οι 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων, οι λοιπές υποχρεωτικές δαπάνες του 
άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις τις  παρ. 
6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει και οι υποχρεωτικές εισφορές 
σύµφωνα µε την αριθ. 55327/1989 απόφαση του ΥΠΕΣ.    
 
Ο προϋπολογισµός υλοποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο. ε. 2014 
εγγράφοντας τα έργα και τις δράσεις που έχουν περιληφθεί σ΄ αυτό. 
Επίσης, περιλαµβάνει έργα που άρχισαν τις προηγούµενες χρονιές, έργα που 
συνεχίζουν  να κατασκευάζονται, κάποια άλλα που  έχουν αποπερατωθεί ως 
κατασκευή και έχουν υπόλοιπο προς πληρωµή. 
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Έγινε προσπάθεια απεικόνισης µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των 
πραγµατικών µεγεθών τόσο των εσόδων όσο και των δαπανών. 
 
Τέλος, ελήφθησαν σοβαρά υπόψη η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η 
Χώρα µας, η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία, όσο και στους  
ΟΤΑ και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα.  

 
 
Ο προϋπολογισµός οικονοµικού  έτους 2014 συντάχθηκε ( καταρτίστηκε) 
λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1)  Τις διατάξεις της παρ. δ) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και 
του  άρθρου 266 του Νόµου 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 
( ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 77 & 79 
του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. 

2)  Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 160 του Νόµου 3463/2006, όπως έχουν 
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Ν. 4172/2013, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3)  Τις σχετικές διατάξεις του Β. ∆. 17/5-15/6/1959 « Περί οικονοµικής 
διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

4)  Την αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών  « Παροχή οδηγιών  για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των 
δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-
2004 ( ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης « Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

5)  Την Κατάσταση ∆ανείων ∆ήµου µε τις αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 
6)  Τις Καταστάσεις ∆απανών Μισθοδοσίας πάσης φύσεως προσωπικού ( τακτικού, 

έκτακτου, µερικής απασχόλησης κλπ). 
7)  Τις ανεξόφλητες οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών. 

 
 
Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο. ε. 2014,   παρουσιάζει: 
ΕΣΟ∆Α:  
Τα συνολικά έσοδα του έτους 2014 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  
(51.704.663,98) €  , τα οποία διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες:  
 

ΚΩ∆ΙΚ

ΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ ΝΤΑ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ 31/07/2013 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  
ΕΩΣ 

31/07/2013 

ΠΡΟΥΠ/ ΝΤΑ 
 2014 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  16.072.662,84  6.532.199,57  15.450.054,00  

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α  11.932.326,25  1.798.905,65  11.512.417,06  
2 ΕΣΟ∆Α Π. Ο. Ε  

4.397.700,00  7.199.146,63  3.247.832,92  

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΟΕ                                                                                             

3.573.401,79  2.755.026,15  4.943.360,00  

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜ. 

4.303.500,00  2.159.162,73  4.876.000,00  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

11.026.156,81  11.026.156,81  11.675.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  51.305.747,69  31.470.597,54  51.704.663,98  
    



 17 

 
 
ΕΞΟ∆Α:  
 
 
Τα συνολικά έξοδα του έτους 2014 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 
(51.704.663,98) € , τα οποία διακρίνονται: 
 
 

• Ανά  Υπηρεσία:  
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΥΠ/ ΝΤΑ 

2014 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
4.988.810,43  

10 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2.549.550,97  

15 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3.743.356,10  

20 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
5.949.497,11  

25 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
15.183.460,93  

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
3.887.984,14  

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
950.332,76  

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
17.334,65  

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
361.559,52  

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
50.375,85  

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1.092.450,91  

80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
12.491.295,18  

90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
438.655,43  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ     

51.704.663,98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 

• Και ανά κωδικό εξόδου: 
 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆ΟΥ  
ΠΡΟΥΠ/ ΝΤΑ 

2014 

6 
 
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 
 

21.516.577,08  

60 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
 

6.828.277,84  

61 
Αµοιβές αιρετών και τρίτων 
 

762.023,28  

62 
Παροχές τρίτων 
 

6.007.833,71  

63 
Φόροι – Τέλη 
 

102.327,88  

64 
Λοιπά γενικά έξοδα 
 

241.767,25  

65 
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 
 

659.488,10  

66 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
 

2.384.290,18  

67 

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 
( Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 
Επιδοτήσεις - ∆ωρεές) 
 

4.494.568,84  

68 
Λοιπά έξοδα 
 

36.000,00  

7 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

17.258.136,29  

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες 
παγίων 
 

1.579.159,68  

73 
Έργα 
 

14.025.050,04  

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

1.653.926,57  

8 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

12.491.295,18  

81 
Πληρωµές υποχρεώσεων ( Π. Ο. Ε.) 
 

3.060.209,63  

82 
Λοιπές αποδόσεις 
 

5.407.203,88  

85 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα Π. Ο. Ε εντός του οικ. έτους 

4.023.881,67  

9 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

438.655,43  

91 
Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 
πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη 
προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 

438.655,43  

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ    51.704.663,98  
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Αναλυτική αιτιολογία για κάθε έσοδο και έξοδο που εγγράφηκε στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου ο. ε. 2014 υπάρχει στα συνηµµένα έντυπα Εισηγητικής 
Έκθεσης Εσόδων και Εξόδων, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

 
 

΄Αγιος Στέφανος …../…../2013 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  …………………….  
 …………………………………………………. 

 
       

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
 
  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
                                              1)  
 
                                              2) 
  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
        ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                           3) 
 
                                              4) 
 
                                              5) 
 
                                              6) 
 
                                              7) 
 
                                              8)                                                                                


