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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αγ. Στέφανος  6/12/2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 42374 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                   

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Δήμαρχο  
και Πρόεδρο  

 της Οικονομικής Επιτροπής  
 
 
ΘΕΜΑ: «Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019 και υποβολή προς ψήφισή του στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:  

1) Το αριθ. πρωτ. 1102/28-11-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 

438/21-11-2018 (ΑΔΑ:Ω2ΚΚΩ93Α2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

ενσωματώθηκε  στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

2) Η αριθ. 4/2018 απόφαση της Εκτελεστικής με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο 

του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019. 

3) Η αριθ. 438/21-11-2018 (ΑΔΑ:Ω2ΚΚΩ93Α2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία συντάχθηκε το σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε 2019. 

4) Η αριθ. 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε 2019. 

5) H αριθ. 745/20-11-20182018 (ΑΔΑ: ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2019. 
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Κατ΄	εφαρμογη 	των διατάξεων του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Νόμου 4555/2018, του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014, 

ο� πως	 	τροποποιη� θηκε	με	το	α� ρθρου	78	του	Νο� μου	4316/2014	(Α΄	270),	  της παραγράφου 2 του 

άρθρου 155 και της παραγράφου 5  του άρθρου 159 του Nόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 

& Κοινοτήτων- Κ.Δ.Κ.), της  περίπτωσης δ) και ε)  του άρθρου 63,  της  παραγράφου 1 του 

άρθρου 72, των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και 7  του άρθρου 266 του Νόμου  3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  τα οριζόμενα στην αριθ. 

πρωτ. οικ. 38347/28-7-2018 (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7ΛΝΞ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 –	τροποποιηση	της	υπ΄	

αριθ.	 7028/2004	 (253	 Β΄)	 αποφασης» συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικονομικού έτους 2019.  

 
Στο σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 εγγράφηκαν όλες οι δαπάνες και 

τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.  

 

Στο σκέλος των εσόδων, εγγράφηκαν  έσοδα  τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία που 

διέπει τους ΟΤΑ (Νόμοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93), καθώς και τις 

ισχύουσες και εγκεκριμένες αποφάσεις περί επιβολής φόρων, τελών και δικαιωμάτων. 

 

Στο σκέλος των εξόδων εγγράφηκαν οι υποχρεωτικές δαπάνες, που καθορίζονται με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως αυτή συμπληρώθηκε με 

την παράγραφο 3 του Νόμου 3536/2007, την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του Νόμου 

3943/2011, την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012, την παράγραφο 1 του 

άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 26/26-8-2015 και ισχύει, καθώς 

και  οι δαπάνες για έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες,  που αποβλέπουν στην  επίτευξη  

των δράσεων του Δήμου.  

Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων, ώστε ο προϋπολογισμός ο.ε 2019 να είναι 

ισοσκελισμένος και  χωρίς κανένα έλλειμμα. 

 

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συγκέντρωσαν τις προτάσεις 

των υπηρεσιών του Δήμου  και συνέταξαν την εισήγησή τους για τη σύνταξη του προσχεδίου 

του  προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019 και την απέστειλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, 

για λήψη σχετικής απόφασης. 
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Η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 4/2018 απόφασή της συνέταξε το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και το υπέβαλε στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή στην 36η συνεδρίασή της, στις 21-11-2018, συνέταξε  το σχέδιο του 

προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019, με την αριθ. 438/2018 (ΑΔΑ:Ω2ΚΚΩ93-Α2Η) 

απόφασή της, 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 
 

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 

 
Στις 23-11-2018 το σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2019, όπως αυτό  συντάχθηκε με την 

438/2018 (ΑΔΑ:Ω2ΚΚΩ93-Α2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενσωματώθηκε στη 
βάση δεδομένων που τηρείται στο  Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Με το αριθ. πρωτ. 1102/28-11-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 41757/3-12-

2018)  έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διατυπώθηκε η 
γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 
2019,  η οποία έχει ως εξής:   
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τα άρθρα 76 του 

ν.4172/2013 (Α’ 167) και 197 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο189 του ν. 4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143),όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε  µε το άρθρο78 
του ν. 4316/2014(Α’ 270)σε συνδυασµό και µε την 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄/ 27-7-2018) κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2019 - τροποποίηση της υπ’αριθµ. 7028/2004(Β’ 253)απόφασης” το Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου που ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειµένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον 
ισοσκελισµένο και να παράσχει τη γνώµη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήµο, στις αρµόδιες για την 
εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών. 

Το σχέδιο του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ενσωµατώθηκε στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ηµ/νια» 23/11/2018 11:07:00 πµ. 

Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισµού ώστε να διαπιστωθεί η 
ρεαλιστικότητά του προκύπτουν από τις  οδηγίες που δόθηκαν µε την ανωτέρω ΚΥΑ. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν 
από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήµανση» που αναγράφεται στον 
Πίνακα 1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού, πέραν των στοιχείων του έτους 2017, ο φορέας έλαβε 
υπόψη του την περίοδο του έτους 2018 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης ∆εδοµένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» 
και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2019 (6µηνο 2018) (βλ. Πίνακα 1.) 

Πίνακας 1.  

Χρονική Σήµανση  28/11/2018 9:26:00 πµ 

Στοιχεία  Σχ.Προϋπ. 2019 (6µηνο 2018) 

 
Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που έχουν ενσωµατωθεί από το 

δήµο τόσο στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας όσο και στη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών 
και έχουν οριστικοποιηθεί µε ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην 
αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισµού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο δήµος. Σε 
κάθε περίπτωση η γνώµη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις στοιχείων 
µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση του δήµου που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την 
προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. 

 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους εφαρµοζόµενους ελέγχους επί των κριτηρίων 
 Για τους ελέγχους επί των κριτηρίων 2 έως 13, Στην περίπτωση που στο σχέδιο του προϋπολογισµού έχουν 
εγγραφεί ποσά που διαφέρουν έως και 50 ευρώ από αυτά που προκύπτουν για το ∆ήµο από την εφαρµογή των 
οδηγιών της ΚΥΑ, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρείται. 
 Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 13 η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού (ποσό µε 
αρνητικό πρόσηµο) για συµµόρφωση µε την ΚΥΑ περιλαµβάνει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί από το 
αντίστοιχο εγγεγραµµένο στο σχέδιο προϋπολογισµού ποσό προκειµένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. 
Αντίστοιχα όταν αναγράφεται ποσό µε θετικό πρόσηµο τότε αυτό είναι αναγκαίο να προστεθεί στο ποσό του σχεδίου 
προϋπολογισµού προκειµένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Στα κριτήρια 15 και 16 (ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά µόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να 
αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισµα των ΚΑΕ των Οµάδων προκειµένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της 
ΚΥΑ. 
 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισµού που ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων, τα 

ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που 
πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρµογές που ενδεχοµένως πρέπει να επέλθουν σε 
ορισµένες εγγραφές του σχεδίου του προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια. 
 

Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισµού. 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έσοδα 
µείον Έξοδα) (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 
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Β. Κριτήρια 2 – 14. 
 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 
38347/ 

25.07.18 

ΠΟΣΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ (€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ Ο∆ΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
Α 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ

Η ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΥΑ (€) 

2 
ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την 
κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89)» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§1 

3.449.536,00 3.449.535,96 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

3 

ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την 
καταβολή µισθωµάτων 
ακινήτων προς στέγαση 
δηµοσίων σχολικών µονάδων 
και υπηρεσιών» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§4 

254.040,00 254.040,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

4 

ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του 
Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών 
και Νοµικών Προσώπων σε 
δήµους του Ν. ∆ωδεκανήσου» 
(€) 

Άρθρο 3 
Α1§5 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

5 
0614 - [Ο κωδικός παραµένει 
κενός για µελλοντική χρήση] 

Άρθρο 4 
Α1§ 1 & 
5 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

6 

ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την 
κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων 
Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 
1946/91)» + ΚΑΕ 0615 
«ΚΑΠ για την καταβολή 
αποζηµίωσης σε σχολικούς 
τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 
2817/2000) (€) 

Άρθρο 3 
Α1§2 

273.400,00 273.400,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

7 

ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ λόγω 
επιβάρυνσης από τη 
λειτουργία γειτονικών χώρων 
διάθεσης απορριµµάτων» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§9 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

8 
ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς 
σκοπούς» (Εθνικό Ίδρυµα 
Νεότητας)  (€) 

Άρθρο 3 
Α1§6 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

9 

ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών που 
αφορούν στην 
Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 
1313 «Κάλυψη των 
επενδυτικών δαπανών που 
αφορούν στην 
Πυροπροστασία» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§10 

131.700,00 131.700,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

10 
ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ 
επενδυτικών δαπανών των 
δήµων» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§7 

253.230,00 253.230,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

11 

ΚΑΕ 1312 «∆απάνες 
επισκευής και συντήρησης 
σχολικών κτιρίων» (άρθρ. 13 
Ν. 2880/2001) (€) 

Άρθρο 3 
Α1§8 

100.650,00 100.650,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 
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12 
ΚΑΕ 0619 «∆απάνες 
λειτουργίας εργοστασίων 
αφαλάτωσης» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§11 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

13 

ΚΑΕ 0619 «∆απάνες για τη 
σίτιση µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών γυµνασίων και 
λυκείων» (€) 

Άρθρο 3 
Α1§12 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

14 
ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις 
για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών» (€) 

 0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1  4.462.556,00 4.462.555,96  0,00 

 
  Γ. Κριτήρια 15 και 16 - Οµάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ. 
 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 
38347/ 
25.07.1

8 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 

(€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ 
Ο∆ΗΓΙΑ 
ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΠΟΣΟΥ 

ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩ
ΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΑ (€) 

15 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι 
Άρθρο 
3, Β1 

11.401.058,0
0 

12.272.124,58 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

16 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ      

 

ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€) 

7.007.929,00    

 

ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωµένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους» (€) 

5.607.929,00    

 
(ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) 
(€) 

Άρθρο 
3, Β2 

1.400.000,00 1.536.370,94 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2   12.801.058,00 13.808.495,52  

 
∆. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 
 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 
38347/ 
25.07.1

8 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 

(€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ Ο∆ΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
Α 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΠΟΣΟΥ 

ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩ
ΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΑ (€) 

Α) 

ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= 
[Εκτιµήσεις 2018] 
Σύνολο Υποχρεώσεων 
πλην δανείων  - 
Υποχρεώσεις σε 
καθεστώς ρύθµισης  
(5ypa4+5ypb4) 

1.502.049,00 1.502.000,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

Β)  
Ποσό Υποεκτίµησης 
Υποχρεώσεων πλην 
δανείων 31.12.2018. 

Άρθρο 
5 1., 
παρ.∆ 

 734.785,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 
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 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3     0,00 

 
 
 

Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

 
Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού που αξιολόγησε : 
- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ’αριθµ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ και µε τις απαντήσεις του 

πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισµοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της 
διενεργούµενης αξιολόγησης. 

- Είναι Ισοσκελισµένο. 
 Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται, πέραν των κατά 
νόµο λοιπών ενεργειών του, όπως το γνωστοποιήσει στο/στη ∆ήµαρχο και στον/στην Πρόεδρο της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

α) Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019, όπως αυτό καταρτίστηκε με την 

αριθ. 438/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΚΚΩ93-Α2Η)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

κατάρτιση  του οποίου  ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία εκτέλεσης του 6μηνου 2018 και 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 
 

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 
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β) Τις οδηγίες της υπ’ αριθ. οικ. 38347/28-7-2018 (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7ΛΝΞ) Κ.Υ.Α. «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – 

τροποποιηση	 της	 υπ΄	 αριθ.	 7028/2004	 (253	 Β΄)	 αποφασης και τις απαντήσεις του πεδίου 

«Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2019» που τηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

γ) Την αριθ. πρωτ. 1102/28-11-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2019,  

με την οποία το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ως 

άνω 438/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΚΚΩ93-Α2Η)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενσωματώθηκε 

στη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και σύμφωνα με 

την οποία:  

• Ο Δήμος Διονύσου έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

38347/25.07.2018 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: 

Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της 

διενεργούμενης αξιολόγησης. 

• Είναι ισοσκελισμένο 

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον ο Δήμος για την κατάρτιση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 έχει τηρήσει τις οδηγίες της υπ΄	 αριθ. 

38347/25.07.2018. Κ.Υ.Α., τις απαντήσεις στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ 2019» που 

τηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ισοσκελισμένο, δηλαδή  

πληρούνται όλα τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,   δεν απαιτείται να επέλθει καμία προσαρμογή και όπως αυτό 

καταρτίστηκε με την αριθ. 438/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΚΚΩ93-Α2Η )  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο  για  την  ψήφισή του.   

 

                    Η Αντιδήμαρχος  
                                  

      

 
                    Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

                                                              
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 1)  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 


