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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Aγ. Στέφανος 12-4-19 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ. 16665 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/νση: Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & 

              Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 74 

                                  
ΠΡΟΣ  

Τον κ. Δήμαρχο  
για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου» 

 
 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση του αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικού σημειώματος της 

Νομικής Υπηρεσία του Δήμου για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης του 

Αμαξοστασίου (οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Λακωνίας στον Άγιο 

Στέφανο) και  λήψη σχετικής απόφασης». 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ : 

1) Το αριθ. πρωτ. 21293/19-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  

«Ανανέωση Συμφωνητικού Μίσθωσης του Αμαξοστασίου (Οικόπεδο στη Συμβολή των 

Οδών Μ. Αλεξάνδρου και Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο)».  

2)  Το αριθ. πρωτ. 38062/1-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

«Ανανέωση συμφωνητικού μίσθωσης του αμαξοστασίου (οικόπεδο στη συμβολή των 

οδών Μ. Αλεξάνδρου και Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο)».  

3) Το αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου «Ανανέωση/Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης του Αμαξοστασίου (οικόπεδο 

στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο)».  . 

4) Το αριθ. πρωτ. 14268/1-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

«Συμφωνητικό Μίσθωσης Αμαξοστασίου». 

 

Mε το ως άνω 4) σχετικό  διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος το 

αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με το 

οποίο γνωμοδοτεί  για τη δυνατότητα παράτασης/ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης του 

ακινήτου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του αμαξοστασίου, που λήγει στις 28-6-2019 και στο 

οποίο αναφέρονται τα εξής: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΠΡΟΣ :     Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΘΕΜΑ:    Ανανέωση/Παράταση  συμφωνητικού μίσθωσης του Αμαξοστασίου (οικόπεδο στη  

                  συμβολή των  οδών Μ.Αλεξάνδρου & Λακωνίας στον Αγ. Στέφανο)     

Σχετ:      1.  Το με α.π. 21293/18 έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος σε συνδ. με το α.π. 38062/18 έγγραφο  

                της Δ/νσης Οικ/κων υπηρεσιών 
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              2.  H υπ’ αριθμ.           125/2018            απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

μεταστέγαση του  αμαξοστασίου 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Με τα υπο ανω σχετικό έγγραφα , ενόψει της λήξεως την 28.6.19 της σύμβασης μίσθωσης 

του ακινήτου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του αμαξοστασίου, ζητείται η  τοποθέτησή μας περι της 

δυνατότητας παράτασης/ανανέωσης της σύμβασης, επι του οποίου επαγόμεθα τα ακόλουθα:   

1.  Με  το α.π. 36152/6.12.2012   συμφωνητικό  μίσθωσης  μεταξύ του Δήμου και των αναφερομένων 

σ’αυτό εκμισθωτών, συμφωνήθηκε η τροποποίηση της υφιστάμενης  μίσθωσης του ακινήτου το 

οποίο χρησιμοποιείται για χρήση αμαξοστασίου (στέγαση υποστηρικτικών διοικητικών υπηρεσιών 

και φιλοξενία του πάσης φύσεως  προσωπικού του αμαξοστασίου, όρχος οχημάτων Περ/ντος-

Καθαρ/τας κλπ) , αναφορικά με το ύψος του μισθώματος, τις προβλέψεις αναπροσαρμογής και την 

διάρκεια της μίσθωσης
1
 της οποίας η λήξη προσδιορίσθηκε στο πέρας της δωδεκαετίας.  

2.1.  Η  εν λόγω  μισθωτική σχέση έλαβε χώρα διεπόμενη  από τις διατάξεις περί μισθώσεων 

ακινήτων για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, εφαρμοζομένων αναλόγως, ήτοι του Ν.3130/03 

(ΦΕΚ Α',76) ή, όσον αφορά στις συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την έκδοση του νόμου αυτού 

(αρ. 29) , από το ΠΔ της 19/19.11.32 “περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών” ΦΕΚ α', 409) ,  οι 

διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 34 του Εισ.Ν.Α.Κ. (Πράξη Τμήμα. IV 6/2004).   

Με την παρ. 1 του αρ. 10 του τελευταίου αυτού Π.Δ, , όπως αντικ. από την παρ. 17α του άρ. 41 του Ν. 

2648/1998 (ΦΕΚ Α΄, 238), ορίζεται ότι: «Στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών ή 

άλλη δημόσια χρήση εφαρμόζονται ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, την αναπροσαρμογή του 

μισθώματος και την καταγγελία της σύμβασης από τον εκμισθωτή λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης 

του ακινήτου, οι διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30, Α΄), όπως ισχύουν».  

2.2. Με την παρ. 1 του άρ 5 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών 

μισθώσεων» (ΦΕΚ Α΄, 30), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 

(ΦΕΚ Α΄, 199), και εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 

μισθώσεις, ορίζεται ότι: «Η μίσθωση ισχύει για 12 έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο 

ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο 

βέβαιης χρονολογίας» δηλαδή και πριν  την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος  (Πρ.VII 

Τμ.114/07 & 228/07).  

2.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β και ε του αρ. 36 του π.δ 715/1979 [που αφορά τη 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ -ΝΠΔΔ ]  το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ & των 

ΝΠΔΔ) ως μισθωτής μπορεί να καταγγείλει αζημίως μονομερώς τη μίσθωση εάν   < μεταφέρει τη 

στεγαζομένη υπηρεσία εις ακίνητο ιδιοκτησίας του>,  ή   κατά την  παρ.   3 ε’  του ιδίου     αρθρου αν 

< μεταφερθεί εις άλλο τόπο η εις το μίσθιο εγκατεστημένη υπηρεσία του ΝΠΔΔ > τα αποτελέσματα 

δε της καταγγελίας επέρχονται εξήντα (60) ημέρες μετά από αυτή. 

                                                   
1
 Κατ/ εφαρμογή της ν παρ. 1 του άρ 5 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (ΦΕΚ Α ,́ 

30), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄, 199), και εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες 

κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μισθώσεις, που ορίζει  ότι: «Η μίσθωση ισχύει για 12 έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί 

για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης 

χρονολογίας» δηλαδή και πριν  την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος   
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2.4. Σε μισθώσεις για τη στέγαση υπηρεσιών δήμων αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση με την 

έννοια νέας μισθώσεως με τους ίδιους όρους και για αόριστο χρόνο.  

Επιτρέπεται, ωστόσο, παράταση της μισθώσεως που έχει συμφωνηθεί, είτε ρητώς, για ορισμένο 

χρόνο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 29 του Π.Δ. της 

19/19.11.1932
2
, είτε σιωπηρώς.  

Ως σιωπηρή (απλή) παράταση θεωρείται η χρησιμοποίηση του μισθίου από το δήμο μετά τη λήξη 

της μισθώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611 Α.Κ., εφ' όσον δηλαδή 

ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσεως και δεν εναντιώνεται σε αυτή, οπότε κατά 

τη διάρκεια της παρατάσεως αυτής οφείλεται το κατά το χρόνο λήξεως της μισθώσεως 

καταβαλλόμενο μίσθωμα (βλ.  Εφ.Αθ. 6779/2000, ΕΔικΠολυκ 2002.257, Εφ.Λαρ. 534/2005, ΑρχΝ 

2006. 510). [Πρ. VII Tμ. 114/2007]  

2.5.  Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α’), (δηλ.μετά στις 28.02.2014) 

διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του ΑΚ και του Π.Δ.34/1995, με την 

εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 2026, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού. 

Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου, ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για 

βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία, που αποδεικνύεται με 

έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της 

επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της (παρ. 1 άρθρο 13 Ν.4242/14 (ΦΕΚ 50/Α΄/2014)  

Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, 

παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4242/14 (δηλ. πριν τις 

28.02.2014), συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η 12ετής διάρκεια 

και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από στις διατάξεις αυτού, όπως 

τροποποιείται κατά το άρθρο 13 του Ν.4242/14. (παρ. 2
α
 άρθρο 13 Ν.4242/14 ). 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4242/2014, παρέχεται η ελευθερία στα συμβαλλόμενα 

μέρη, να ρυθμίζουν τη διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης, για όσο χρόνο τα ίδια επιθυμούν. Η 

τριετής διάρκεια που προβλέπει η ρύθμιση, δε δεσμεύει τους συμβαλλόμενους εάν οι ίδιοι 

θέλουν να συμφωνήσουν μεγαλύτερη διάρκεια, και με νεότερη συμφωνία, είναι δυνατή η λύση 

στις σύμβασης και πριν από τη λήξη στις τριετούς διάρκειας.  

Ορίζεται, επιπλέον, ότι οι μισθωτικές συμβάσεις που συνάπτονται στο εξής, θα διέπονται από τη 

συμφωνία των μερών και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες 

                                                   
2 Το οποίο ορίζει: < β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Π.Δ 19/19.11.1932 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:"Κατ΄ 

εξαίρεση επιτρέπεται παράταση για μια μόνο φορά της, μίσθωσης μέχρι χρόνου ίσου προς τον της αρχικής μίσθωσης χωρίς τη 

διεξαγωγή δημοπρασίας, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες κρίνεται τούτο απολύτως αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς από τη 

στεγαζόμενη Υπηρεσία. Η παράταση αυτή γίνεται με απλή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, που κοινοποιείται στον εκμισθωτή 

τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας μίσθωσης, το δε μίσθωμα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ. 34/1995, όπως ισχύουν." γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης 

β΄ αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται μόνο σε μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.» 

 

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Πλάγια
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διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, που δεν αφορούν τη διάρκεια και το δικαίωμα καταγγελίας. Με τον 

τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα αναθέρμανσης της αγοράς εμπορικών ακινήτων, αφού ελεύθερα 

οι συμβαλλόμενοι μπορούν να ορίζουν την διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς τον κίνδυνο δέσμευσης 

του ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα που με τις ισχύουσες διατάξεις ,μπορεί να φτάσει εν τοις 

πράγμασι και τα δεκαέξι (16) έτη. Έτσι, οι εκμισθωτές μπορούν να μισθώσουν σε ανταγωνιστικές 

τιμές τα ακίνητα τους, προκειμένου να μην μένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα, και να επανέλθουν 

στις φυσιολογικές τιμές όταν και η οικονομία ανακάμψει. Προκειμένου δε, να μην υπάρξει 

οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός του εμπορικού κόσμου, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος μισθώσεις, εξακολουθούν να διέπονται από το σήμερα ισχύον καθεστώς, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων η 12ετής διάρκεια έχει λήξει και διανύουν το 

διάστημα του 9μήνου του άρ 61 του Π.Δ.34/1995. 

3.  Με την υπο (2) σχετικό ΑΔΣ αποφασίσθηκε η ανεύρεση άλλου ακινήτου (μεγαλύτερης 

επιφάνειας για την φιλοξενία του αυξημένου στόλου των οχημάτων του Δήμου  αλλά και 

δυνατοτήτων υποδομής φιλοξενίας/στέγασης του επίσης αυξημένου αριθμού προσωπικού του 

αμαξοστασίου και της Δ/νσης Περ/ντος και των εν γένει απαιτουμένων νέων υποστηρικτικών 

τμημάτων [λ.χ  χώρων φιλοξενίας εργατοτεχνικού προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις (πχ. χώροι αναμονής, , υγιεινής κ.α),  υποδομές  προσωρινού servis οχημάτων, αλλαγής 

ελαστικών, πλυσίματος,  συντήρησης κ.α). Παράλληλα οι προσπάθειες του Δήμου (λόγων των 

επιβεβλημένων δημοσιονομικών περιορισμών) κινούνται στην κατεύθυνση  διττού στόχου ήτοι του 

περιορισμού των μισθούμενων ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών δια της 

ανεύρεσης νέων κατάλληλων χώρων με δυνατότητες στέγασης περισσότερων υπηρεσιών και  

ταυτόχρονη επίτευξη μικρότερων μισθωμάτων δηλ. περισσότερες υπηρεσίες με λιγότερο ή ίδιο 

κόστος. Δυστυχώς η ευδοκίμηση αυτής της προσπάθειας αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες και 

προβλήματα, δεδομένου του πραγματικού γεγονότος της έλλειψης τέτοιων ακινήτων στην περιοχή  

που να πληρούν και να ανταποκρίνονται στις επιζητούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας και 

λειτουργικότητας , όπως συμβαίνει εν προκειμένω, για χώρο αμαξοστασίου του οποίου οι νέες 

διαμορφωθείσες απαιτήσεις, όπως προαναφέρθηκαν,  είναι μεγάλες και σημαντικές. 

4.  Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,  το ότι η 

υφιστάμενη μίσθωση και το μίσθιο καλύπτει και εξυπηρετεί επαρκώς  τις ανάγκες του 

αμαξοστασίου (με διαμορφωμένο ύστερα από τις μειώσεις ικανοποιητικό μίσθωμα) , την  γνωστή 

σε όλους ανυπαρξία άλλων τέτοιων καταλλήλων χώρων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές 

με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους , το ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος  υφίσταται η 

συναίνεση/αποδοχή των εκμισθωτών για την παράταση της προκείμενης σύμβασης μίσθωσης,  

έχουμε την άποψη  

Ότι,  κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,  υφίσταται η δυνατότητα διατήρησης και παράτασης της εν 

θέματι σύμβασης μίσθωσης με διατήρηση σε ισχύ των όρων αυτής, σημειώνοντας το αναγκαίο της 

ειδικής μνείας α) στο ύψος του μισθώματος και του ει δυνατόν (δεδομένης της διατηρούμενης 

δυσκόλου οικονομικής κατάστασης) αποκλεισμού της αναπροσαρμογής του, β) της διατήρησης του 

όρου (2γ) του προηγούμενου συμφωνητικού σχετικά με την διατήρηση υπερ του Δήμου του 
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δικαιώματος  της οποτεδήποτε  μονομερούς καταγγελίας της μίσθωσης και δη αζημίως με επέλευση 

των αποτελεσμάτων αυτής  είτε κατ’ εφαρμογή των αναφερομένων στην ενότητα  2.3 είτε αυτών 

της 2.5 σε κάθε  περίπτωση.  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 

 

 

 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: α) το αριθ. πρωτ. 21293/19-6-2018 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου , β) το αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικό 

σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, γ) το γεγονός ότι,  η υφιστάμενη μίσθωση και το 

μίσθιο καλύπτει  και εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες του αμαξοστασίου (με διαμορφωμένο 

ύστερα από τις μειώσεις ικανοποιητικό μίσθωμα), την γνωστή σε όλους ανυπαρξία άλλων 

τέτοιων κατάλληλων χώρων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές με ακόμη ευνοϊκούς 

όρους, το ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος υφίσταται η συναίνεση / 

αποδοχή των εκμισθωτών για την παράταση της προκείμενης σύμβασης μίσθωσης, 

παρακαλούμε για τη λήψη  απόφασης 1)  για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου 

(οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο) έως 

τέσσερα (4) έτη, ήτοι με λήξη έως την 28-6-2023, 2) για την διατήρηση του ύψους του 

μισθώματος, δεδομένης της διατηρούμενης δυσκόλου οικονομικής κατάστασης,  στο ποσό των 

(4.200,00) € ετησίως, χωρίς δικαίωμα  αναπροσαρμογής,  γ) για την  διατήρηση του 

δικαιώματος της οποτεδήποτε μονομερούς καταγγελίας της μίσθωσης και δη αζημίως, με 

επέλευση των αποτελεσμάτων αυτής, είτε κατ  ́εφαρμογηL  των αναφερομένων στην ενότητα 2.3 

είτε αυτών της 2.5 του γνωμοδοτικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και δ) 

κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αριθ. πρωτ. 36152/6-12-2012 συμφωνητικού μίσθωσης. 

 

 

 

                                                                          Η Αντιδήμαρχος                                                 
                                                    
 
                                                                            Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 1) Δήμαρχο Δήμου Διονύσου  2) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου 3) 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 4) Νομική Υπηρεσία 
Εσωτερική Διανομή: 1) Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης 2) Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών  3) Τμήμα Λογιστηρίου 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
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Σελίδα 1: [1] Μορφοποιήθηκε Florou 2/2/2015 2:44:00 μμ 

Αριστερά:  3,17 εκ., Δεξιά:  3,17 εκ., Επάνω:  2,1 εκ., Κάτω:  2,1 εκ., Απόσταση 

κεφαλίδας από τα άκρα:  1,25 εκ., Απόσταση υποσέλιδου από τα άκρα:  1,25 εκ. 
 

Σελίδα 1: [2] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [3] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [3] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [4] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [5] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [5] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [5] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [6] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [6] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [7] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [7] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [8] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [9] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 11:55:00 πμ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 

Σελίδα 1: [10] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [11] Διαγράφηκε Florou 27/1/2015 10:39:00 πμ 

 
 

 

Σελίδα 1: [12] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [13] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [14] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:19:00 πμ 

ην Οικονομική Επιτροπή 
 

Σελίδα 1: [15] Διαγράφηκε Florou 14/12/2017 12:39:00 μμ 

 
Την Οικονομική Επιτροπή  

 

Σελίδα 1: [16] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [17] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 



 

Σελίδα 1: [17] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [17] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [17] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [18] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [18] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [19] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [20] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [21] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Διάστιχο:  1,5 γραμμή 
 

Σελίδα 1: [22] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:19:00 πμ 

 
 

Σελίδα 1: [22] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:16:00 πμ 

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  Ο.Ε. 201 
 

Σελίδα 1: [23] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [23] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [24] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [24] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [24] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [24] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [24] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [25] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [26] Διαγράφηκε Florou 27/1/2015 10:39:00 πμ 

 
 

 

Σελίδα 1: [27] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [27] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [27] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 



Σελίδα 1: [28] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

Η αριθ.  333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)   
 

Σελίδα 1: [29] Μορφοποιήθηκε Florou 18/3/2016 10:15:00 πμ 

Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ., Προεξοχή:  0,63 εκ., Διάστιχο:  1,5 γραμμή, Με 

αρίθμηση + Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 + Στοίχιση: 

Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Στηλοθέτης μετά:  1,27 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ. 
 

Σελίδα 1: [30] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [30] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Όχι Έντονα 
 

Σελίδα 1: [30] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [30] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [31] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [32] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου 

ο.ε. 201 
 

Σελίδα 1: [33] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [33] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [34] Διαγράφηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:08:00 πμ 

8 και η αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 
 

Σελίδα 1: [35] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [35] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [35] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [36] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

83203/54619/12-1-2015 
 

Σελίδα 1: [37] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt, Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 1: [38] Διαγράφηκε Vaso Florou 5/2/2019 2:25:00 μμ 

 απόφαση του Συντονιστή  
 

Σελίδα 1: [39] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [39] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [40] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

του Γενικού Γραμματέα  
 



Σελίδα 1: [41] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [42] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:22:00 πμ 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε. 
 

Σελίδα 1: [43] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [43] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [44] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [44] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [45] Διαγράφηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:11:00 πμ 

  25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018».  
 

Σελίδα 1: [46] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:25:00 πμ 

Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ., Προεξοχή:  0,63 εκ., Διάστιχο:  1,5 γραμμή 
 

Σελίδα 1: [47] Αλλαγή Florou 2/2/2015 2:43:00 μμ 

Μορφοποιημένες κουκκίδες και αρίθμηση 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt, Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [48] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [49] Διαγράφηκε Florou 25/1/2016 10:56:00 πμ 

29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών και 

Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποιLηση της υπ άριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β  ́

253) απόφασης». 
 

Σελίδα 1: [50] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:24:00 πμ 

H αριθ. 266/2017 (AΔΑ: ΩΘ6ΕΩ93-ΖΥΕ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) «Έγκριση 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018» και η αριθ. 25/2018 «Τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος έτους 2018 Δήμου Διονύσου» με την οποία τροποποιήθηκε.  
 

Σελίδα 1: [51] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 



Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [51] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt, Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε 
 

Σελίδα 1: [51] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [51] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt, Όχι Έντονα 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Cambria, 10 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 1: [52] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [53] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [53] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [54] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 



Σελίδα 1: [54] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 1: [54] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [55] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:52:00 πμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [56] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:41:00 πμ 

Διάστιχο:  1,5 γραμμή,  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθμηση 
 

Σελίδα 5: [57] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 17/4/2019 12:31:00 μμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [57] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 17/4/2019 1:17:00 μμ 

Γραμματοσειρά: 11 pt, Έντονα, Υπογράμμιση 
 

Σελίδα 5: [57] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 17/4/2019 1:17:00 μμ 

Γραμματοσειρά: 11 pt, Έντονα, Υπογράμμιση 
 

Σελίδα 5: [57] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:45:00 πμ 

Γραμματοσειρά: 10 pt 
 

Σελίδα 5: [58] Μορφοποιήθηκε Florou 12/2/2018 3:09:00 μμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [59] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 11:38:00 πμ 

Εσοχή: Αριστερά:  1,26 εκ., Διάστιχο:  1,5 γραμμή,  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθμηση 
 

Σελίδα 5: [60] Μορφοποιήθηκε Florou 15/2/2017 9:30:00 πμ 

Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ., Διάστιχο:  1,5 γραμμή,  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθμηση 
 

Σελίδα 5: [61] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:26:00 πμ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
 

Σελίδα 5: [62] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [63] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:26:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Όχι Έντονα, Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [64] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 2:07:00 μμ 

Διάστιχο:  1,5 γραμμή 
 

Σελίδα 5: [65] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 9:26:00 πμ 

  Τα αριθ. πρωτ. 4209/5-2-2018 και 6807/22-2-2018 έγγραφα της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 

  

2) α) H βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για το χρηματικό 

υπόλοιπο του Δήμου στις 31/12/2017. β) Το αριθ. ΓΡΒ-33/2-1-2018 

Γραμμάτιο της Ταμειακής Υπηρεσίας.  

3) Το αριθ. πρωτ. 5277/13-2-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο  του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

4) Τα  αριθ. πρωτ. 3606/29-1-2018 και 5001/12-2-2018 έγγραφα της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 



6) Το αριθ. πρωτ. 4974/12-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

7) Τα αριθ. πρωτ. 4593/7-2-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  έγγραφο του 

Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας. 

8) Το αριθ. πρωτ. 3687/30-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων. 

9) Τα αριθ. πρωτ. 6249 και 6250/20-2-2018 έγγραφα του Γενικού 

Γραμματέα του Δήμου. 

10) Το αριθ. πρωτ. 4880/9-2-2018 έγγραφο του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας. 

11) Κατάσταση συνεχιζόμενων δαπανών προμηθειών, υπηρεσιών που 

απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

 

Α.  Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2018 εγκρίθηκε με την 

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

επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  η οποία πρωτοκολλήθηκε 

στο Δήμο με αριθμό  3218/25-1-2018. 

Στην ως άνω απόφαση επικύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

αναφέρονται τα εξής:  

α) Ο Δήμος να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση του επικυρωμένου 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Νόμου 4172/2013 καθώς και για την δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Νόμου 

3852/2010.  

β) Μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2017 να προβείτε σε αναμόρφωση του 

επικυρωμένου προϋπολογισμού σας οικονομικού έτους 2018, ούτως ώστε: 

1) Να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως 

αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 31η Δεκεμβρίου και να καταστεί έτσι 

ρεαλιστικοL ς, καταL  τα οριζοL μενα στο αL ρθρο 4 της υπ  ́  αριθ. οικ. 25595/26-7-

2017 Κ.Υ.Α. 



2) Να διαμορφωθούν κατάλληλα οι εγγραφές οι οποίες αφορούν 

επιχορηγούμενες δαπάνες τόσο στο σκέλος των Εσόδων (Υποκατηγορία 121 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» και Υποκατηγορία 

132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ») όσο και στο σκέλος 

των Εξόδων προς συμμόρφωση με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπό 

στοιχείο 8. Κ.Υ.Α.   «… Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή 

μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται 

ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 

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…».   Επίσης σε περίπτωση 

κατά την οποία οι αποφάσεις επιχορήγησης δεν έχουν παραταθεί ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν το οικονομικό έτος 2018 (π.χ. προγραμματικές συμβάσεις) 

οι αντίστοιχες εγγραφές θα πρέπει να μηδενιστούν.  

3) Οι εγγραφές 1328.0012, 1328.0015 & 1328.0016 να μεταφερθούν σε 

κατάλληλους Κ.Α.Ε. της Υποκατηγορίας 121 καθώς αφορούν λειτουργικές 

δαπάνες και όχι επενδυτικές.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω: α)  ο στατιστικός ανταποκριτής του Δήμου, υπάλληλος 

των οικονομικών υπηρεσιών, ενσωμάτωσε στις 9-2-2018 τον επικυρωμένο 

προϋπολογισμό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, β) με την παρούσα αναμόρφωση – υποχρεωτική – αποτυπώνονται  

στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018 όσα αναφέρονται στις  ως άνω 

παραγράφους (πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα στις 31/12/2017 κλπ). 

 

Β.   
 

Σελίδα 5: [66] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον 

να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους 

δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον 

κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν 



διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν 

ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν 

τω προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και 

εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η 

μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος 

προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

 

Γ. Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι 

αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν 

αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις 

εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.   Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της 

παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. 

Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική 

ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 

και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του ν. 3463/2006.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε 

αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού 

απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο 

έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 

νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από 

τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα 

αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  



Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των 

αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

Με το Νόμο 4172/2013  ορίζεται ότι 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. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Υπενθυμίζεται ότι 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. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 

4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 

διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 

διαβούλευσης, με το Νόμο 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας 

με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Δ. Με το άρθρο 49 «Μεταφορά πιστώσεων από έργα – Αποθεματικό»  του 

Νόμου 4483/2017 το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης 

από έργο σε έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε 

άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών 

δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο ανταποδοτικός ή εξειδικευμένος 

χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για 



τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού. 

2. Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και του 

προϋπολογισμού των Περιφερειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις 

εκατό (5%) του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτόν τακτικών εσόδων». 

 

Ε.  
 

Σελίδα 5: [67] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

«Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της αριθ. οικ.  25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 

6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α.   
 

Σελίδα 5: [68] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 8:46:00 πμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [68] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 8:46:00 πμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [69] Μορφοποιήθηκε Florou 15/2/2017 3:15:00 μμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [69] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:33:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [70] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:14:00 πμ 

Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 5: [70] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:15:00 πμ 

Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 5: [70] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:15:00 πμ 

Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο, Εκθέτης 
 

Σελίδα 5: [70] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:15:00 πμ 

Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 5: [70] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:15:00 πμ 

Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 5: [70] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 9:01:00 πμ 

Χρώμα γραμματοσειράς: Ανοιχτό μπλε 
 

Σελίδα 5: [71] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [71] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο 
 

Σελίδα 5: [71] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [72] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο 
 

Σελίδα 5: [73] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 



«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως 

από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 

εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, 

επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή 

καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν 

τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία 

πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον 

πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ.  

3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς 

αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα  
 

Σελίδα 5: [74] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [75] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [76] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών 

και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της 

υπ άριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β  ́253) αποL φασης»  
 

Σελίδα 5: [77] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:27:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [78] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

του προηγούμενου οικονομικού έτους, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός ο.ε. 

2018 καταρτίστηκε με τα στοιχεία εκτέλεσης του 6μηνου ο.ε. 2017, καθώς και 

όσων αναφέρονται στην απόφαση επικύρωσής του,   
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 



 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:06:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Όχι Έντονα, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:06:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Όχι Έντονα, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:06:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt, Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Πλάγια 
 

Σελίδα 5: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [80] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

 

Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού ο.ε. 201 
 

Σελίδα 5: [81] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [82] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [82] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [82] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [83] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 9:21:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, Όχι Έντονα 
 

Σελίδα 5: [84] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [85] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 9:21:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [85] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 9:21:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, Όχι Έντονα 
 

Σελίδα 5: [85] Μορφοποιήθηκε Vaso Florou 21/3/2019 9:21:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [86] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

Με τις διατάξεις του άρθρου  
 



Σελίδα 5: [87] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

ορίζεται ότι: 

«1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, 

οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με 

βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε 

αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις 

επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα 

και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου 

αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα 

πρέπει να γίνουν τα εξής:  

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι  

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί 

να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με 

βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι 

στον Π/Υ 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 

2016 ή 2017. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το 

μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της 

εκτέλεσης του έτους 2016 και το έτος 2017 κλείσει τελικά με χαμηλότερη 

εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2016.  

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ  

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα 

πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο 

ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 

έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον 

Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 

εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 ή 2017. 

Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 

επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο 

ΚΑΕ.  

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  



Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη 

κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 

31.12.2017 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου 

των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης 

(extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά 

του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη 

ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση 

συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.  

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ  

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των 

απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής 

Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2017, για τις οποίες πληρούνται οι 

προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις 

περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για 

αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2018 εγγράφεται το 

συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει 

από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.  

Μετά το κλείσιμο του έτους 2017 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2018, το 

ΥΠ.ΕΣ. θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον 

κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και ΙΙ από 

τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά 

απολογιστικά στοιχεία έτους 2017 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και 

Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να 

μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών.  

 

2 Επιπλέον, 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, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του 

ν.4257/2014 (Α  ́ 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του 

δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί 

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος 

της χρήσης, το δημοτικό 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 δήμου αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων 

και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του Π/Υ.  

3. Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου 

Αρχή, ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ 

που πρέπει να υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

 

 

ΣΤ.  
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 14/12/2017 1:14:00 μμ 

Ελληνικά 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/2/2018 11:05:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Έντονα 
 

Σελίδα 5: [89] Μορφοποιήθηκε Florou 16/2/2017 9:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [90] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 



Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [91] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

 

«Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, 

προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά 
αποτελέσματα του Δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.  Ειδικότερα, για τις 

παρακάτω ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ: 
α) Εάν έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, 

στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 

2014 και το έτος 2014 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ 
υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2013. 

β) Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά 
επανυπολογίζεται και η ομάδα «85». 

γ) Στο Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, 

εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2014. 
Το ΥΠ. 

 
 

Σελίδα 5: [92] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [92] Μορφοποιήθηκε Florou 10/2/2016 8:34:00 πμ 

Γραμματοσειρά: Cambria, Χρώμα γραμματοσειράς: Ανοιχτό μπλε 
 

Σελίδα 5: [92] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [93] Διαγράφηκε Vaso Florou 10/1/2019 10:35:00 πμ 

8  απαιτείται α) η αποτύπωση σε αυτόν των πραγματικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 201 
 

Σελίδα 5: [94] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [95] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [96] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

β) η τακτοποίηση των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου που αφορούν τις 

συνεχιζόμενες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα, με βάση τα πραγματικά 

οικονομικά  
 

Σελίδα 5: [97] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [98] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

η αποτύπωση στον προϋπολογισμό ο.ε. 2018 των αναγκών που προέκυψαν το 

ο.ε. 2017 και μετά την κατάρτισή του και δ) προέκυψαν νέες ανάγκες που  δεν 

είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι 

αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις. 

 
 



Σελίδα 5: [99] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [100] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [101] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [102] Μορφοποιήθηκε Florou 5/2/2016 1:15:00 μμ 

Γραμματοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 5: [103] Διαγράφηκε Vaso Florou 15/4/2019 10:04:00 πμ 

στοιχεία κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους, γ)  
 

Σελίδα 5: [104] Μορφοποιήθηκε Florou 2/2/2017 10:08:00 πμ 

Ελληνικά 
 

 


