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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε. 2017 

Ο Προϋπολογισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της 

διοίκησης του Δήμου για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματός της, εντός ενός έτους. Για 
το λόγο  αυτό, η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία στιγμή για τα συλλογικά 

όργανα του Δήμου και αποτελεί πεδίο ανταλλαγής απόψεων και θέσεων που θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στη βελτίωσή του για την επίτευξη των στόχων του Δήμου.  

Με τη νομική έννοια του όρου, προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία 
προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος. 

Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών είναι η πρόβλεψη τους στον 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2017 αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες 
γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα,  λόγω της 

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.  Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κινηθεί στην 
επεξεργασία και υλοποίηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα πραγματικά μεγέθη και οικονομικά 
δεδομένα των προηγούμενων ετών. 

Ο προϋπολογισμός ο.ε. 2017 κινείται στους άξονες του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, αλλά 

και στη βάση της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να παρουσιάσει τα πραγματικά 
οικονομικά δεδομένα του Δήμου.  

Ο προϋπολογισμός ο.ε. 2017 είναι ρεαλιστικός, αποτελεσματικός και ισοσκελισμένος, αλλά και 
προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα της σοβαρής οικονομικής κρίσης. 

 Στον προϋπολογισμό ο.ε. 2017 εγγράφηκαν  όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία 
αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους.      Επιπλέον εγγράφηκαν 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»). 
 
Στον προϋπολογισμό ο.ε. 2017 εγγράφηκαν  κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που 
καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 

του ν. 4350/2015) και ισχύει. 
 
 



 2 

Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν 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 συνομολογηθέντα δάνεια.    Οι ανωτέρω μειώσεις 
καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση 
αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. 
 
Στον προϋπολογισμό ο.ε. 2017  οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως 

προσωπικού συνοδεύονται  από λεπτομερείς καταστάσεις τις οποίες συνέταξε η Αρμόδια 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, καθώς 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, τις υπερωρίες  και αμοιβές  

κλπ, εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των 
δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού. 
 
Στον προϋπολογισμό ο.ε. 2017 εγγράφηκαν  οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων 
που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους πρώην Δήμους και 

Κοινότητες,  πριν την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  «Πρόγραμμα Καλλικράτης»» 
 
Έχοντας υπόψη την  υποχρέωση κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο 
δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν κατά 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, ασκήθηκε περιοριστική πολιτική στις παρακάτω 
δαπάνες, οι οποίες συγκρατήθηκαν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα:    
- οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες προβλέφθηκαν στο ύψος της 
αντιμετώπισης τυχόν εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και οι οποίες θα γίνουν από το 
προσωπικό, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του προσωπικού εντός 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. 

Ειδικότερα: 

Συ� μφωνα	 με	 τις	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 77	 του	 Νο�μου	 4172/2013	 (ΦΕΚ	 Α΄	 167)	 περι�	
«Προϋπολογισμού δήμων» ορίζεται ότι: 

«1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε 

έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 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 εγ-
γράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 
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2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης 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 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή 

εμπρόθεσμης υποβολής 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 επιτροπή 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 5η 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  
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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 Εσωτερικών 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 Παρατηρητη-
ρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

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 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης 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 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που απο-
στέλλεται 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 ηλεκτρονική 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 Δράσης δεν καταρτιστούν και 

δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η 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. 
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8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 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 της παραγράφου 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 

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	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	79	του	Νο�μου	4172/2013	(ΦΕΚ	Α΄	167)	ορι�ζεται	ο� τι: 

«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 Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα 
αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 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 Δράσης.» 

 
Με	 τις	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 64	 του	 Νο�μου	 4270/2014	 (Α΄	 167)	 «Αρχε�ς	 δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» ορίζεται ότι: 

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των 

άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό 

πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς 
αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, 
οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των 
προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές 
αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν 
ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι 

Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι».  
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Με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

ορίζεται ότι: 

«1. Στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων.  

2. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζεται με Κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών».  

Κατ΄	 εφαρμογη� 	 των	 οριζο� μενων	 στην	 παρ.	 1	 του	 α� ρθρου	 77	 του	 Νο�μου	 4172/2013	 και	 της	

παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Νόμου 3463/2006, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
έτους 2016,	 εκδο�θηκε	 η	 υπ΄	 αριθ.	 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – 
τροποποι�ηση	της	υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004	(ΦΕΚ	Β΄	253) απόφασης». 

Με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζονται οι γενικές οδηγίες περί κατάρτισης του 

προϋπολογισμού των δήμων ο.ε. 2017. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου δ) και ε) 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. 
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού». 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι: 

«Η οικονομική επιτροπή είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 

του δήμου.  Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του 
δήμου». 

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 Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου». 
 
Mε την ψήφιση του Νόμου  4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013,	 τευ� χος	 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.  
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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 Δήμων 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 εγ-
γράφονται 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 προηγούμενης 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 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή 
εμπρόθεσμης υποβολής 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 επιτροπή 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 5η 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 
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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 Εσωτερικών 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 Παρατηρητη-
ρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

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 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης 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 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που απο-
στέλλεται 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 ηλεκτρονική 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 Δράσης δεν καταρτιστούν και 

δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η 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. 
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8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 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. 

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 παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)ορίζεται ότι:  

«2. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών». 
 
Κατ΄	 εφαρμογη� 	 των ανωτέρω διατάξεων,  καθώς και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων 
συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2017, ο οποίος είναι το μέσον για την 

πραγματοποίηση των στόχων του Δήμου και προσδιορίζεται η οικονομική του δραστηριότητα.  
Με αυτόν προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα (δαπάνες) του Δήμου για το οικονομικό έτος. 
Στον προϋπολογισμό ο.ε. 2017 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 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 
Ο προϋπολογισμός είναι  πράξη πρόβλεψης για τα έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων του 
Δήμου και πράξη εξουσιοδότησης προς τη διοίκηση για την είσπραξη των προβλεπο�μενων	 σ΄ 
αυτο� ν	εσο� δων	και	την	πραγματοποι�ηση	των	προβλεπο�μενων	σ΄	αυτο� ν	εξο� δων. 

Ο προϋπολογισμός του 2017 έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίστηκε με 
βάση πραγματικά στοιχεία και στοιχεία απόδοσης ο.ε. 2016 και 2015. 

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 2017 εγγράφηκαν  σύμφωνα με την παρ. Β.1 του άρθρου 3 
της υπ’ αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της	υπ΄	αριθ.	
7028/3-2-2004	 (ΦΕΚ	 Β΄	 253)	 απο�φασης». Κ.Υ.Α.  Εσωτερικών & Οικονομικών, για τα οποία 
παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:  
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Κ.
Α.
Ε. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 
1-7/2015 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2015 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ  
1-7/2016 
 ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
9.211,65 

 
15.791,40 

 
11.211,65 

 
26.000,00 

02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
137.355,56 

 
265.783,65 

 
108.491,40 

 
223.000,00 

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
2.409.326,56 

 
6.524.678,00 

 
2.612.984,46 

 
6.900.000,00 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
426.433,57 

 
920.625,02 

 
451.176,04 

 
848.100,00 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

353.628,27 746.437,36 420.656,29 800.000,00 

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

7.012,00 91.057,00 7.665,00 91.160,00 

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.500,00 

14 

∆ΩΡΕΕΣ-
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

179.538,62 315.794,82 205.859,63 299.500,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

16.907,29 53.016,93 20.563,06 10.000,00 

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-
ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
2.146.832,24 

 
2.409.560,98 

 
2.261.133,31 

 
2.559.200,00 

22 

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

 
85.907,84 

 
227.185,17 

 
17.749,50 

 
20.000,00 

  
                                          
ΣΥΝΟΛΟ 

5.772.153,60 11.569.930,33 6.117.490,34 11.778.460,00 

 
 
 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει: 
(Εκτέλεση Π/Υ Ιαν.- Ιουλ. 2016) μείον (Εκτέλεση Π/Υ Ιαν. – Ιουλ. 2015) = 6.117.490,34 – 

5.772.153,60 = 345.336,74 ΕΥΡΩ : Θετική Διαφορά. 

Τότε το ανώτατο όριο που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2017 για την ομάδα των 

ιδίων εσόδων είναι το ποσό εκτέλεσης του έτους 2015 (Ιαν. – Δεκ. 2015)  προσαυξημένο με τη 
θετική διαφορά. 
Άρα, στον Π/Υ 2017 μπορούν να εγγραφούν ίδια έσοδα μέχρι του ποσού των (11.915.267,07) 
ΕΥΡΩ. 

  
Στην παρ. Β.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364)    
Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 
2017 –	τροποποι�ηση	της	υπ΄	αριθ.	7028/3-2-2004 (ΦΕΚ	Β΄	253)	απο�φασης»	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 
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κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (ΠΟΕ).  Για το έτος 2017 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 2016 μείον τις εισπράξεις  που έγιναν μέχρι τη στιγμή κατάρτισης του 
σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2016 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 2017 εγγράφηκε πίστωση ποσού  (5.976.311,39 

€), 
Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32  Ιαν. – Ιουλ. 2016  =       975.852,05 € 
Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32  Ιαν. – Ιουλ. 2015  =   1.226.791,74 € 
Απόλυτη Διαφορά                                                                  =    - 250.939,69 € 

Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32 Ιαν. – Δεκ. 2015    =    1.574.412,51 € 
Δεδομένου 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 2017 
ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (1.574.412,51) ΕΥΡΩ, (δηλαδή Εκτέλεση 

2015=1.574.412,51  € ).  
 
Κατ΄	εφαρμογη� 	των	ανωτε�ρω	για τους κωδικούς αριθμούς της ομάδας εσόδων 32, εξόδων 85 και 
της εισπραξιμότητας των εσόδων της ομάδας 32, δηλαδή 32-85, παραθέτουμε τον παρακάτω 

πίνακα, ο οποίος ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό των κωδικών αριθμών των κατηγοριών 
αυτών: 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017 

ΚΑ ΕΣΟ∆ΩΝ: 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ -  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 2017 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7/2016) 

  

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

3211 (2017) ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ (Α) 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-
7/2016 (Β) 

ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 
1-7/2015 (Γ) 

∆ΙΑΦΟΡΑ (Β) 
- (Γ) 

ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 
2015 (∆)  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΩΝ 2017 (Ε)  85 (ΣΤ)   

3211 (31-7-2016) 2.082.038,29             
2111 (31-7-2016)  0,00             
0311 (31-7-2016) 0,00             
ΣΥΝΟΛΟ (1) 2.082.038,29 70.155,05 704,41 69.450,64 1.364,40 70.000,00 2.012.038,29 
                

ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
3212 (2017)               
3212 (31-7-2016) 2.027.310,04             
2112 (31-7-2016) 420.819,73             
032 (31-7-2016) 0,00             

ΣΥΝΟΛΟ (2) 2.448.129,77 820.391,30 
1.169.701,6

4 -349.310,34 1.493.416,12 1.300.000,00 1.148.129,77 
                

ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
3219.0001 (2017)               
3219.0001 (31-7-2016) 64.554,87             
2119.0001 (31-7-2016) 0,00             
041 (31-7-2016) 0,00             
ΣΥΝΟΛΟ (3) 64.554,87 5.849,45 18.923,99 -13.074,54 21.668,17 10.000,00 54.554,87 
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ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
3215 (2017)               
3215 (31-7-2016) 123.697,26             
2115 (31-7-2016) 0,00             
0441 (31-7-2016) 0,00             
ΣΥΝΟΛΟ 123.697,26 8.611,18 15.532,18 -6.921,00 21.072,04 14.000,00 109.697,26 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
3217 (2017)               
3217 (31-7-2016)               
ΣΥΝΟΛΟ 7.163,27 655,23 914,91 -259,68 1.345,36 1.000,00 6.163,27 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ 0,5% ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
3218 (2017)               
3218 (31-7-2016) 233.665,71             
2118.0001 (31-7-2016) 0,00             
0452 (31-7-2016) 0,00             
ΣΥΝΟΛΟ 233.665,71 20.415,04 18.621,87 1.793,17 31.947,24 20.000,00 213.665,71 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
3219.0005 (2017)               
3219.0005 (31-7-2016) 77.083,70             
0511 (31-7-2016) 0,00             
2119.0005 (31-7-2016) 0,00             
ΣΥΝΟΛΟ 77.083,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.083,70 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
3221 (2017)               
3221 (31-7-2016) 794.211,90             
2211 (31-7-2016) 1.800,00             
15(31-7-2016)  143.966,62             
ΣΥΝΟΛΟ 939.978,52 49.774,80 2.392,74 47.382,06 3.599,18 50.000,00 889.978,52 
ΣΥΝΟΛΟ (4) 1.381.588,46 79.456,25 37.461,70 41.994,55 57.963,82 85.000,00 1.296.588,46 
                

ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)+(3)+(4) 5.976.311,39 975.852,05 
1.226.791,7

4 -250.939,69 1.574.412,51 1.465.000,00 4.511.311,39 
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Επίσης, στην Β.3.2. του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργείται, 
από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών 
τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές 
ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές 
οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των 
επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, χρησιμοποιείται  αναλογικά ο τύπος 
που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). 

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι 
δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81). 
 

 
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 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, εγγράφηκαν οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων, οι λοιπές 
υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν και ισχύει 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Νόμου 3536/2007, της παραγράφου 5 του 
άρθρου 49 του Νόμου 3943/2011, της παραγράφου    6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 26/26-8-2015 και οι υποχρεωτικές εισφορές σύμφωνα με 
την αριθ. 55327/1989 απόφαση του ΥΠΕΣ.    
 
Ο προϋπολογισμός υλοποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2017 εγγράφοντας τα έργα και 
τις δράσεις που	ε�χουν	περιληφθει�	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. 
 
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 Δημόσιο 
Τομέα.  

 

Ο προϋπολογισμός οικονομικού  έτους 2017 συντάχθηκε (καταρτίστηκε) λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013	(Α΄167).	 
2) Τις	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 64	 του	 Νο�μου	 4270/2014	 (Α΄	 143)	 «Αρχε�ς	 δημοσιονομικη� ς	

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις της παρ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1, 2, 
4, 6 και 7 του  άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87).  

4) Τις διατάξεις των άρθρων 155 του Νόμου 3463/2006	(Α΄	114), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.  

5) Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 
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6) Τα	 οριζο� μενα	 στην	 υπ΄	 αριθ.	 7028/3-2-2004 (Β’ 253) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και 
κοινοτη� των,	 ο�πως	 αυτη� 	 τροποποιη� θηκε	 με	 τις	 υπ΄	 αριθ.	 64871/2007	 (Β΄2253),	

70560/2009	 (Β΄	 2394),	 50698/2011	 (Β΄	 2832),	 47490/18-12-2012	 (Β΄	 3390),  
30842/2013	 (Β΄	 1896),  29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) και 26945/31-7-2015 
(ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) ,   όμοιες και ισχύει. 

7) Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση 
της	υπ΄	αριθ.	7028/3-2-2004	(ΦΕΚ	Β΄	253)	απο�φασης». 

8)  Την Κατάσταση Δανείων Δήμου με τις αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 
9)   Τις Καταστάσεις Δαπανών Μισθοδοσίας πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, έκτακτου, 
μερικής απασχόλησης κλπ). 
10) Τις ανεξόφλητες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 
11) Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ο.ε. 2017, όπως αυτό συντάχθηκε με 
την αριθ. 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 
 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2017,   παρουσιάζει: 
ΕΣΟΔΑ: 
Τα συνολικά έσοδα του έτους 2017 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  (48.273.241,15) 
€, τα οποία διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:  
 
 
ΚΩΔΙ
ΚΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ

Α ΕΩΣ 
31/07/2016 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  
ΕΩΣ 

31/07/2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΩΝ 
31-12-2016 

ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 
 2017 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  12.801.781,69 5.778.454,15 13.068.676,29 12.696.475,96 
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  13.900.231,44 1.188.491,15 1.909.037,17 7.659.355,42 
2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε  

2.490.200 2.701.502,54 2.479.167,26 2.579.200,00 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΟΕ                                                      

6.457.547,86 6.385.577,09 
 

1.500.000,00 
5.976.311,39 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜ. 

4.648.505,42 2.189.054,21 

 
 

4.468.851,04 5.952.358,86 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

14.696.171,33 14.696.171,33 14.696.171,33 13.409.539,52 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  54.994.437,74 32.939.250,47 37.968.715,71 48.273.241,15 
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ΕΞΟΔΑ: 
Τα συνολικά έξοδα του έτους 2017 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των (48.273.241,15) 
€, τα οποία διακρίνονται: 
 

• Ανά  Υπηρεσία:  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 

2017 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
10.916.973,90 

10 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.695.403,23 

15 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2.795.108,05 

20 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

8.285.038,29 

25 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

7.299.397,77 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
4.196.925,30 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
1.304.455,09 

40 YΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
38.088,00 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
328.785,42 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
31.806,43 

60 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες 
από ΠΔΕ) 

250.760,80 

63 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

6.274.257,42 

69 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

24600,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1.577.669,70 

90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
253.971,75 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.273.241,15 
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 Και ανά κωδικό εξόδου: 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ  
ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 

2017 

6 
 
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

22.806.427,71 

60 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
 

7.979.916,99 

61 
Αμοιβές αιρετών και τρίτων 
 

1.007.922,54 

62 
Παροχές τρίτων 
 

7.026.308,54 

63 
Φόροι – Τέλη 
 

125.500,00 

64 
Λοιπά γενικά έξοδα 
 

883.260,00 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 
 

409.575,00 

66 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

2.057.811,64 

67 

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

3.264.133,00 

68 
Λοιπά έξοδα 
 

52.000,00 

7 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

13.174.723,37 

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 
 

2.123.798,44 

73 
Έργα 
 

10.065.722,42 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 985.202,51 

8 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

12.038.118,32 

81 
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
 

940.110,65 

82 
Λοιπές αποδόσεις 
 

6.586.696,28 

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

4.511.311,39 

9 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

253.971,75 

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

253.971,75 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    48.273.241,15 
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Αναλυτική αιτιολογία για κάθε έσοδο και έξοδο που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 
ο.ε. 2017 υπάρχει στα συνημμένα έντυπα Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων και Εξόδων, που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 
 

΄Αγιος Στέφανος …./…./2016 
 
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    
………………………………… 

       
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

 
  

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                     & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ:   
                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ 
                                                                                              
                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
 
                             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ                              ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 
                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
 
                                                                                                      ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
                                                                                                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ 
 
                                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΑΚΟΣ 
 
                                             


