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ΠΡΟΣ  

κ. Δήμαρχο  
για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου 

 
ΘΕΜΑ:   

«Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019». 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

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

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

3) Οι 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), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

4) Οι	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 155	 του	 Νο�μου	 3463/2006	 (Α΄	 114),	 ο�πως	

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
5) Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 
6) Τα οριζόμενα στην υπ΄	 αριθ.	 7028/3-2-2004 (Β’ 253) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του 
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
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,   26945/31-7-2015,  23976/22-7-2016 και 
25595/26-7-2017 ,  όμοιες και ισχύει. 

7) Η αριθ. πρωτ. οικ. 38347/28-7-2018 (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7ΛΝΞ) Κ.Υ.Α. 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2019 –	 τροποποι�ηση	 της	 υπ΄	 αριθ.	 7028/2004	 (253	
Β΄)	απο�φασης».	 

8) Την αριθ. 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2019». 

9) Η αριθ. 4/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με την 

οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 
2019. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019. 

2) Το σχέδιο της συνταχθείσας Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού 
του Δήμου ο.ε. 2019. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77	του	Νο�μου	4172/2013	(ΦΕΚ	Α΄	167)	

περί «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. 

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 
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άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που 

καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις 
αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών 

προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) 

έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή 
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του 

προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου 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 αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της 
οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση 

του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς 

και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην 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. 

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 
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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  

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	

ότι: 

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

«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα 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».  

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».  

 
1) 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 2019, 

εκδο�θηκε	 η	 υπ΄	 αριθ.	 οικ. 38347 /28-7-2018 (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7ΛΝΞ) 
Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
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δήμων, οικονομικού έτους 2019 –	τροποποι�ηση	της	υπ΄	αριθ.	7028/2004	
(253	Β΄)	απο�φασης».	 

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». 

 

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
σχετικά και αφού συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν τις προτάσεις των 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019, κατέθεσαν την εισήγησή τους στην 
Εκτελεστική Επιτροπή (παράγραφος δ) άρθρου 63 του Νόμου 3852/2010). 
  
Η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 4/2018 απόφασή της συνέταξε 
το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, το οποίο 
παρουσιάζει: 
 
 

ΕΣΟΔΑ 
 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.368.033,95 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

24.886.627,24 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
 

2.476.700,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 
 

7.007.929,07 

4  Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και         
επιστροφές χρημάτων 

4.632.758,66 

5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
 

15.600.805,28 

ΣΥΝΟΛΟ 66.972.854,20 
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ΕΞΟΔΑ 
 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

6  Έξοδα χρήσης 
 

25.212.873,61 

7  Επενδύσεις 
 

29.820.908,19 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

11.824.226,47 

9  Αποθεματικό 
 

114.845,93 

ΣΥΝΟΛΟ 66.972.854,20 
 
 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 
του Δήμου ο.ε. 2019 και της Εισηγητικής Έκθεσης αυτού, όπως αυτά 

επισυνάπτονται στην παρούσα. 
 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  
παρουσιάζει: 
 
ΕΣΟΔΑ 
 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.368.033,95 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

24.886.627,24 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
 

2.476.700,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 
 

7.007.929,07 

4  Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και         
επιστροφές χρημάτων 

4.632.758,66 

5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
 

15.600.805,28 

ΣΥΝΟΛΟ 66.972.854,20 

 
ΕΞΟΔΑ 
 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

6  Έξοδα χρήσης 
 

25.212.873,61 

7  Επενδύσεις 
 

29.820.908,19 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

11.824.226,47 

9  Αποθεματικό 
 

114.845,93 

ΣΥΝΟΛΟ 66.972.854,20 

 

                                                                              Η Αντιδήμαρχος                                  
                                                          
 
                                                                  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Δημάρχου2) Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών3) Γενικό Αρχείο 4) Φ. Π/Υ 2019 


