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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..23η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..13/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 228/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο. ε. 2017». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 23ης/13-12-2016. ∆ηµόσιας Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..13η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Ειδική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 34414/9-12-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4172/2013(Α΄167), του άρθρου 64  του Ν. 4270/2014(Α΄143) « Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 201 1/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 155 παρ.2 του Ν. 3463/2006(Α΄114), τις διατάξεις των άρθρου 
63 περ. δ και ε,  72 παρ.1,  86 παρ.1-3, 266 παρ. 1,2,4,6 και 7 του Ν.3852/2010 « νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης 
« (Α΄87) και τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφαση του ΥΠ. 
ΕΣ.∆.Α, 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), 47490/2012(Β΄3390), 30842/2013(Β΄1896) και 29530/2014(Β΄2059) 
όµοιες και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις 
του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και 
λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 33.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
3. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
6. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
8. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Ζώτου Βασιλική 

(Βάνα) (δικαιολογηµένη απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος καιι 
Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ., Κριεµάδης Στέφανος και  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 
• Ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..228/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο. ε. 2017». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

11.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

18.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
25.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
26.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
28. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
29. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
30.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
31.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
33.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Η Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  είπε τα εξής: 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:  

1) Σχέδιο προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όπως τελικά διαµορφώθηκε µετά την ενσωµάτωση 
του σχεδίου προϋπολογισµού της αριθ. 362/2016 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

2) Το αριθ. πρωτ. 1639/28-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο). 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής µε την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

2) Η αριθ. 362/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συντάχθηκε το 
σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2017. 

3) Η αριθ. 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε 2017. 

4) H αριθ. 209/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

 

Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του 
άρθρου 64 του Νόµου 4270/2014, της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και της παραγράφου 5  
του άρθρου 159 του Nόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων- Κ.∆.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 ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήµερα,  τα οριζόµενα στην αριθ. πρωτ. οικ. 23976/22-7-2016 
(Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) απόφασης»,  συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 
2017.  

Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 εγγράφηκαν όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του 
∆ήµου, 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.∆.Κ.), όπως αυτή συµπληρώθηκε µε 
την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 και ισχύει, καθώς και  οι δαπάνες για 
έργα, µελέτες, υπηρεσίες και προµήθειες,  που αποβλέπουν στην  επίτευξη  των δράσεων του 
∆ήµου.  

Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων, ώστε ο προϋπολογισµός ο.ε 2017 να είναι 
ισοσκελισµένος και  χωρίς κανένα έλλειµµα. 

Οι Οικονοµικές Υπηρεσίες  λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συγκέντρωσαν τις προτάσεις 
των υπηρεσιών του ∆ήµου  και συνέταξαν την εισήγησή τους για τη σύνταξη του προσχεδίου 
του  προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 και την απέστειλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, για 
λήψη σχετικής απόφασης. 
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Η Εκτελεστική επιτροπή του ∆ήµου µε την αριθ. 2/2016 απόφασή της συνέταξε το προσχέδιο 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 και το υπέβαλε στην Οικονοµική 
Επιτροπή για τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

Η Οικονοµική Επιτροπή στην 24η συνεδρίασή της, στις 21-11-2016, συνέταξε το σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, µε την αριθ. 362/2016 απόφασή της, το οποίο 
παρουσιάζει: 

 

ΕΣΟΔΑ 
 

48.273.241,15 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.696.475,96 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

7.659.355,42 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
 

2.579.200,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 
 

5.976.311,39 

4  Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και         
επιστροφές χρημάτων 

5.952.358,86 

5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
 

13.409.539,52 

 
ΕΞΟΔΑ 
 

48.273.241,15 

6  Έξοδα χρήσης 
 

22.806.427,71 

7  Επενδύσεις 
 

13.174.723,37 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

12.038.118,32 

9  Αποθεματικό 
 

253.971,75 

 

Στις 21-11-2016 το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όπως αυτό  συντάχθηκε µε την 
362/21-11-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων 
τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 

 
Με το αριθ. πρωτ. 1639/28-11-2016 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 33459/30-11-2016)  
έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διατυπώθηκε η γνώµη του 
επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου  οικονοµικού έτους 2017 η οποία έχει ως 
εξής:   
 
«Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει µετά την 
τροποποίησή του µε τα άρθρα 76 και 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α΄ 143), 
σε συνδυασµό και µε την 23976/26.07.2016(Β’/2311) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης “Παροχή οδηγιών για την 
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κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2017 − τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των 
δήµων και κοινοτήτων»”, το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το 
σχέδιο του π/υ του δήµου που ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο 
Υπουργείο 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 (π/υ) του οικονοµικού έτους 2017 του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, 
ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών 
την «ηµ/νια» 21/11/2016 1:55:00 µµ. 
Το σχέδιο του π/υ ενσωµατώθηκε στη βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση 
της  αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣ∆Α, 
ενσωµάτωσης των αναγκαίων προσαρµογών, ψήφισης του π/υ µέχρι τέλος Οκτωβρίου και 
ολοκλήρωσης του ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή (οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση) 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου. 
Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί 
κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν µε την ΚΥΑ 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2017 
− τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης». Επιπλέον αξιολογήθηκε 
κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός µε γνώµονα το 
επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των εσόδων 
(µετά του χρηµατικού υπολοίπου). 
Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη  
χρονολογική σήµανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2015, 
για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του 
την περίοδο του έτους 2016 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» 
και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2017 (7µηνο 2016) (βλ. Πίνακα 1.) 
 
Πίνακας 1.  
Χρονική Σήµανση  28/11/2016    9:15:00 πµ 
Στοιχεία  Σχ. Προϋπ. 2017 (7µηνο 2016) 
 
Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που έχουν ενσωµατωθεί 
στη βάση δεδοµένων από το δήµο και έχουν οριστικοποιηθεί µε ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ 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. 
 
Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2017 
Β.1 – Περιγραφή κριτηρίων 
1. Ο π/υ του δήµου είναι ισοσκελισµένος όταν το σύνολο των εσόδων (οµάδες 0,1,2,3,4 και 5) 
είναι ίσο µε το σύνολο των δαπανών (οµάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι 
µεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασµατικός και όταν το σύνολο των 
δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειµµατικός. Στην περίπτωση που, 
οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 € τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισµένος (λόγω 
διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόµατες στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών κατά 
τη διαδικασία ενσωµάτωσης τους στη βάση δεδοµένων). 
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2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΕ 0611) είναι ίση µε το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής κατανοµής του 
µηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο δήµο επί δώδεκα., (Ελήφθη υπόψη το ποσό που 
προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήµους της Χώρας µε 
Α∆Α: ΩΛΨΞ465ΦΘΕ-19Ι). 
3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε  
µισθώµατα ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 
(ΚΑΕ 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο για το χρονικό 
διάστηµα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, επί τρία. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για 
το δήµο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων µε Α∆Α: ΩΞΥΧ465ΦΘΕ-ΒΑΚ & ΩΠ03465ΦΘΕ-ΕΞ8 ). 
4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, από το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων (ΚΑΕ 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 
2015 (αφορά δήµους του Ν. ∆ωδεκανήσου). (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το 
δήµο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων µε Α∆Α:ΩΞΙΞ465ΦΘΕ-5ΟΕ & 6ΓΟΜ465ΦΘΕ-29Σ). 
5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό, για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόµου (ΚΑΕ 0614 και 0615), 
υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής 
κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο το 2016 επί τέσσερα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που 
προκύπτει για το ∆ήµο από την Υ.Α κατανοµής ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήµους 
της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2016 µε 
Α∆Α: 74ΘΠ465ΦΘΕ-Γ13). 
6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδοµάτων (Κ.Α. 
Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) 
πρέπει να είναι ίσες. 
7. ∆εν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑ 0619α : «Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009» (Παρακρατηθέντες ΚΑΠ). 
8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, εγγράφονται σε 
ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α. 0619β και υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν 
κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α 
απόδοσης εσόδων µε Α∆Α: 63Ψ∆465ΦΘΕ-74Φ). 
9. Το άθροισµα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των  λειτουργικών 
δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑΕ 1214) και των αντίστοιχων ποσών για την 
κάλυψη επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑΕ 1313) ισούται µε το 
ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν 
κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α 
απόδοσης εσόδων µε Α∆Α: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ). 
10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ 1311 ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 
δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής του έτους 
2016 επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α 
κατανοµής πιστώσεων των ΚΑΠ των δήµων για κάλυψη έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων µε Α∆Α: ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ). 
11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και 
συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ΚΑΕ 1312), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών 
που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. 
Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων µε Α∆Α: 
7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1). 
12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας  
εργοστασίων αφαλάτωσης, εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α. 0619γ, 
υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το 
ποσό που προκύπτει για το δήµο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων µε Α∆Α:Ω5ΧΑ465ΦΘΕ-4Μ∆ 
& ΒΧΒ4465ΦΘΕ-∆9Β). 
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13. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών γυµνασίων και λυκείων, εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του 
Κ.Α. 0619δ, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήµο για τη σχολική 
χρονιά 2015-2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από τις Υ.Α 
απόδοσης εσόδων µε Α∆Α: Ω572465ΦΘΕ-Τ5Ι & ΩΤΟΨ465ΦΘΕ-ΓΜΡ). 
14. ∆εν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων» ή στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση επιχορήγησης για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µέχρι και την ηµεροµηνία ενσωµάτωσης του σχεδίου π/υ στη 
βάση δεδοµένων, το σύνολο των εκτιµήσεων 2016 και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 
στον π/υ 2017 στον Κ.Α.Ε. 1215 είναι µικρότερο ή ίσο µε το ποσό της σχετικής απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆.Α. . 
15. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω 
αναφερόµενη ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ’ 
αριθµ. 23976/22.7.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών & ∆.Α.. 
16. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην 
οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά 
τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 
3, παρ. Β.2 της υπ’ αριθµ. 23976/22.7.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
& ∆.Α.. 
17. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2017 για πληρωµές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81+ΚΑΕ 83) 
επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιµά ότι θα έχει ο φορέας 
στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιµήσεις 2016] /πεδίο 5yp), µειωµένες κατά το ποσό των 
υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθµισης κατά την τελευταία ηµέρα του 
µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία 5ypa4+5ypb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του 
εν λόγω κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραµµένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83 του π/υ 
2017 είναι µικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να εγγραφούν 
στον π/υ 2017 σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αρµόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας 
(οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες 
βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. 
Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαµβάνεται υπόψη και η ενδεχόµενη υποεκτίµηση των 
υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2016 (βλ. παρακάτω). 
Υπολογισµός ποσού υποεκτίµησης των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 
στις 31.12.2016: 
Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιµώµενων υποχρεώσεων στις 31.12.2016 (στήλη 
[Εκτιµήσεις 2016] / πεδίο 5yp) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο 
ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του ∆εκεµβρίου 2015, θα πρέπει αυτή η µείωση να 
«καλύπτεται» από τις εκτιµήσεις του φορέα σχετικά µε τις πληρωµές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 
83) έτους 2016. Συγκεκριµένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 
Εφόσον, [Ισολογισµός (Εκτίµηση 31.12.2016)] 5yp Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 5yp 
Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015 
τότε πρέπει 
[Εκτιµήσεις 2016] 81 Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε + 83 Επιχορηγούµενες πληρωµές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. >= (5yp Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015 - [Εκτίµηση 
31.12.2016] 5yp Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων). 
Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι ο δήµος έχει υποεκτιµήσει 
τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό κατά το οποίο οι εκτιµώµενες πληρωµές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2016 υπολείπονται της εκτιµώµενης µείωσης των υποχρεώσεων 
κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους. 
Β.2 – ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τους εφαρµοζόµενους ελέγχους επί των κριτηρίων  
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Στην περίπτωση που στο σχέδιο του π/υ έχουν εγγραφεί ποσά που διαφέρουν έως και 50 
ευρώ από αυτά που προκύπτουν για το δήµο από τις αντίστοιχες Υ.Α., που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 13 της ενότητας Β.1 του παρόντος, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται. 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 14 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 π/υ 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 π/υ 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. 
Επισηµαίνεται ότι η παράβαση ακόµα και µίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν µε την υπ’ 
αριθµ.23976/26.07.2016 ΚΥΑ και µε τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ 
ΟΤΑ 2016», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από 
το Παρατηρητήριο, καθιστά µη ρεαλιστικό τον π/υ. 
 
Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του π/υ 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 π/υ από την οικονοµική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια 
 
 
Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού. 
ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Έσοδα 
μείον 
Έξοδα) (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 
 
Β. Κριτήρια 2 – 14 
 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 
(€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 
ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ 
(€) 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ 
 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) 

2 ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για 
την κάλυψη 
γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 

1828/89)» (€) 

3.449.536,00 3.449.535,98 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

3 
 

ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για 
την καταβολή 
μισθωμάτων 

ακινήτων προς 
στέγαση 

151.800,00 151.800,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
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δημοσίων 
σχολικών μονάδων 
και 
υπηρεσιών» (€) 

4 
 

ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ 
του Φόρου 
Εισοδήματος 

Φυσικών και 
Νομικών 
Προσώπων σε 
δήμους του Ν. 

Δωδεκανήσου» (€) 

0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

5 
 

ΚΑΕ 0614 «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) (€) 

206.880,00 206.880,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

6 ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη 

δαπάνης 
προνοιακών 
επιδομάτων» - ΚΑΕ 
6741 

«Προνοιακά 
επιδόματα» = 0 (€) 
 

0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 

 

7 
 

ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ 

για λοιπούς 
σκοπούς» 
(Παρακρατηθέντες 
πόροι 

άρθρ. 27 Ν. 
3756/2009) (€) 
 

0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
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8 
 

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

(€) 
 

0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

9 
 

ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη 

των λειτουργικών 
δαπανών που 
αφορούν στην 
Πυροπροστασία» + 

ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη 
των επενδυτικών 
δαπανών που 
αφορούν στην 
Πυροπροστασία» 

(€) 
 
 

131.700,00 131.700,00 ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 

 

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

253.230,00 253.230,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

11 
 

1312 «Δαπάνες 
επισκευής και 
συντήρησης 
σχολικών κτιρίων» 

(άρθρ. 
13 Ν. 2880/2001) 
(€) 

62.900,00 62.900,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

12 ΚΑΕ 0619γ 
«Δαπάνες 
λειτουργίας 
εργοστασίων 
αφαλάτωσης» (€) 

0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

13 
 

ΚΑΕ 0619δ 
«Δαπάνες για τη 
σίτιση 

μαθητών μουσικών 
και καλλιτεχνικών 
γυμνασίων και 
λυκείων» (€) 

0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

    ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 
 

14 ΚΑΕ 1215 0,00 0,00 ΤΗΡΗΣΗ 0,00 
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 «Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών» 

(€) 
 

ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 4.256.046,00 4.256.045,98  0,00 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 
Π/Υ (€) 
 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 
ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ 
(€) 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ
Η 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
(€) 
 

15 ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ Ι 

11.778.460,0
0 

11.915.267,0
7 
 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 

 

ΚΑΕ 32 
«ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ» (€) 

5.976.311,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
16 

ΚΑΕ 85 

«Προβλέψεις 
μη είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 

βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός 
του 

οικονομικού 
έτους» (€) 

4.511.311,00 

 

 

 (ΚΑΕ 32 μείον 
ΚΑΕ 85) (€) 

1.465.000,00 1.574.412,51 
 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 
 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 13.243.460,0 13.489.679,5  0,00 
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0 8 
 
Δ. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 
Π/Υ (€) 
 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 
ΟΔΗΓΙΑ 
ΚΥΑ (€) 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΥΑ (€) 

Α) 

 
ΚΑΕ 81+83 

«ΠΟΕ» >= 
[Εκτιμήσεις 
2016] Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

πλην 
δανείων 5yp - 
Υποχρεώσεις σε 
καθεστώς 

ρύθμισης 
(5ypa4+5ypb4) 
 

940.111,00 1.600.000,00 

 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
659.889,00 

 

Β) Ποσό 

Υποεκτίμησης 
Υποχρεώσεων 
πλην δανείων 
31.12.2016. 

 

 63.417,00 

 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

 

 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 

 

    
659.889,00 
 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(µε βάση όλες τις οµάδες κριτήριων – Α, Β, 
Γ, ∆) 

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 
 
∆. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Π/Υ TOY ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε 
 - ∆εν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ’αριθµ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ και µε τις 
απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης. 
- ∆εν είναι ρεαλιστικό. 
- Είναι Ισοσκελισµένο. 
Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρµογή των 
εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον 

ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ



 13/21 

έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να αποφευχθεί η 
αναποµπή του π/υ στο δηµοτικό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 266 παρ.7 του 
ν.3852/10 και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του µέχρι την 
31η ∆εκεµβρίου 2016. Επισηµαίνεται δε ότι αναπροσαρµογές στα έσοδα απαιτούν ανάλογες 
προσαρµογές στα έξοδα, ώστε να µην καθίσταται ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν,  καλείται, πέραν 
των κατά νόµο λοιπών ενεργειών του, όπως το γνωστοποιήσει στο ∆ήµαρχο και στον Πρόεδρο 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου». 
 
Σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για τον 
προσδιορισµό των ανωτέρω εγγραφών στο σχέδιο  προϋπολογισµού  ο.ε. 2017 ο ∆ήµος έλαβε  
υπόψη τα στοιχεία του οικονοµικού έτους  2015 και 2016 και κατήρτισε το σχέδιο του  
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 µε βάση τα στοιχεία  εκτέλεσης του 7µηνου 2016, το δε 
Παρατηρητήριο άντλησε τα στοιχεία  από τη βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ∆Α µε 
χρονολογική σήµανση “ 28/11/2016  9:15:00 πµ – Σχ.Προϋπ. 2017 (7µηνο 2016)”. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη, α) το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, όπως αυτό 
καταρτίστηκε µε την αριθ. 362/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  β) τις οδηγίες της 
υπ’ αριθµ.  23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α., γ) τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη 
από το Παρατηρητήριο για την αξιολόγηση των σχεδίων των προϋπολογισµών ο.ε. 2017 και τα 
οποία ενδείκνυται να  εφαρµόσει ο ∆ήµος  στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, 
προκειµένου να υπάρχει συµµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 µε τα 
ανωτέρω, επιβεβαιώνοντας και διασταυρώνοντας τα στοιχεία που καταγράφονται στη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου και στο σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, προκύπτουν 
τα  εξής, τα οποία επεξηγούνται στην  κατωτέρω ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Στη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αναφέρεται ότι: 
Λαµβανοµένου υπόψη του υποχρεωτικού κατά νόµο χαρακτήρα των οδηγιών που 
περιλαµβάνονται στην  αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) ΚΥΑ, ο 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συµµορφούµενος µε αυτές ενδείκνυται να εγγράψει στο σχέδιο του π/υ 
του ποσά, τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν των ορίων που αναφέρονται στην γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,  όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθ. πρωτ.  
1639/28-11-2016 σχετικό έγγραφο.  
 
Από το συνδυασµό των ανωτέρω, επιβεβαιώνοντας και διασταυρώνοντας τις σχετικές 
εγγραφές στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όπως αυτό καταρτίστηκε µε την αριθ. 
362/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκύπτουν τα εξής: 
 
Α. Σύµφωνα µε το Κριτήριο 1. – Ισοσκέλιση Προϋπολογισµού της γνώµης του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,  ο π/υ του δήµου  είναι ισοσκελισµένος όταν το σύνολο των 
εσόδων (οµάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο µε το σύνολο των δαπανών (οµάδες 6,7,8 και 9). 
Όταν το σύνολο εσόδων είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι 
πλεονασµατικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ 
είναι ελλειµµατικός. Στην περίπτωση που οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100,00 € 
τότε ο π/υ θεωρείται  ισοσκελισµένος.  
Το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όπως αυτό συντάχθηκε µε την αριθ. 362/2016 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και σύµφωνα  και µε 
τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  είναι ισοσκελισµένο.   
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Άρα, από τα παραπάνω συνάγεται ότι πληρούται το Κριτήριο 1.  
  
Β.  Πληρούνται τα Κριτήρια  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16  της γνώµης του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.  
 
Γ.  Στην υποπαράγραφο ∆. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ της παραγράφου Γ. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
της  γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου π/υ 2017, 
αναφέρεται ότι απαιτείται τροποποίηση στο ποσό που έχει εγγραφεί στο σχέδιο του π/υ 2017 
για τις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονοµικών ετών (ΠΟΕ) – οµάδα εξόδων 81 + 83 
(επιχορηγούµενα ΠΟΕ).  
Επίσης, στην υποπαράγραφο Β.2 της παραγράφου Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 της γνώµης του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αναφέρεται ότι,  η µη τήρηση έστω και 
ενός κριτηρίου καθιστά το σχέδιο του προϋπολογισµού µη ρεαλιστικό.    
 
Προκειµένου να συµφωνήσουν οι εγγραφές στο σχέδιο του π/υ 2017 µε τις εγγραφές στη  
γνώµη του Παρατηρητηρίου και ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός του ∆ήµου  ο.ε. 2017 να 
είναι και ρεαλιστικός,  ενσωµατώνονται  στο σχέδιο του π/υ 2017, όπως αυτό συντάχθηκε µε 
την 362/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  οι παρακάτω τροποποιήσεις: 
 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων µεταφέρονται οι εξής πιστώσεις στο αποθεµατικό 
κεφάλαιο: 

• Από τον  ΚΑ των εξόδων 15.7336.0012 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση τεχνητού 
χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού  (450.000,00) € (εναποµείνασα πίστωση 0,00 €).  

• Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7135.0009 µε την ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (120.000,00) € 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 €). 

 
Από το αποθεµατικό κεφαλαίο µεταφέρεται πίστωση ποσού (659.889,35) € για την ενίσχυση 
της οµάδας εξόδων 81 υποχρεώσεις παρελθόντων οικονοµικών ετών ως εξής:  
 
 

Α/Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΚΑΕ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 
Π/Υ 2017 € 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
€ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΕ € 

1. 00.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 

10.000,00 +  20.000,00  30.000,00 

2. 00.8114.0001 Φόροι -Τέλη 0,00 +  10.000,00  10.000,00 

3. 00.8115.0001 Διάφορα έξοδα 15.000,00 +200.000,00 215.000,00 

4. 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα 70.000,00 + 80.000,00 150.000,00 

5. 10.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές 
τρίτων 

45.000,00 +  30.000,00   75.000,00 

6. 10.8115.0001 Διάφορα έξοδα 15.000,00 + 30.000,00   45.000,00 
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7. 10.8116.0001 Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 

22.000,00 + 20.000,00   42.000,00 

8. 10.8117.0001 Λοιπά έξοδα 25.000,00 + 10.000,00  35.000,00 

9. 15.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 

32.000,00 +   8.000,00  40.000,00 

10. 30.8117.0001 Λοιπά έξοδα   2.000,00 + 32.000,00   34.000,00 

11. 30.8121.0001 Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγίων 

10.000,00 +  10.000,00   20.000,00 

12. 30.8122.0001 Έργα 20.000,00 +  80.000,00 100.000,00 

13. 30.8123.0001 Μελέτες έρευνες 
πειραματικές 
εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 

  2.000,00 + 10.000,00   12.000,00 

14. 35.8115.0001 Διάφορα έξοδα   5.000,00 +  20.000,00  25.000,00 

15. 35.8116.0001 Δαπάνες 

προμήθειας 
αναλωσίμων 

30.000,00 +  10.000,00  40.000,00 

16. 70.8115.0001 Διάφορα έξοδα  6.000,00  + 19.889,35  25.889,35 

17. 70.8116.0001 Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 

25.000,00  + 10.000,00  35.000,00 

18. 70.8121.0001 Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγίων 

0,00 + 20.000,00  20.000,00 

19. 70.8122.0001 Έργα 0,00 + 30.000,00  30.000,00 

20. 70.8123.0001 Μελέτες έρευνες 
πειραματικές 
εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 

0,00 + 10.000,00  10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 659.889,35  

 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (253.971,75) € εναπέµεινε πίστωση ποσού  
(164.082,40) ΕΥΡΩ. 
 
Επίσης µε την ενσωµάτωση των παραπάνω µεταβολών στο σχέδιο του π/υ 2017 και 
εφαρµόζοντας τις οδηγίες της αριθ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ οι παρακάτω ΚΑ του χρηµατικού 
υπολοίπου διαµορφώνονται ως εξής:  
Ο ΚΑ 5111 "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" ανέρχεται σε (1.600.000,00) €, ο δε ΚΑ 5119 "Χρηµατικό 
υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου" 
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µειώνεται σε (1.886.480,26) €, οι λοιποί ΚΑ του χρηµατικού υπολοίπου παραµένουν ως είχαν 
µε την 362/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Μετά την ενσωµάτωση των παραπάνω µεταβολών το σχέδιο του π/υ 2017 πληρεί και το 
Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ και έτσι το ισοσκελισµένο σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 καθίσταται και  ρεαλιστικό.  
  
Κατόπιν των ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, για τη σύνταξη 
του οποίου ελήφθησαν υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου στις 31-7-2016, όπως τελικά 
διαµορφώθηκε έπειτα από α) τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο αριθ. πρωτ. 1639/28-11-2016 σχετικό έγγραφο και η 
οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και β) την ενσωµάτωση 
των ανωτέρω µεταβολών στο σχέδιο π/υ 2017, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΕΣΟΔΑ 
 

48.273.241,15 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.696.475,96 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

7.659.355,42 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

 

2.579.200,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις  από 
ΠΟΕ 

5.976.311,39 

4  Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και         
επιστροφές χρημάτων 

5.952.358,86 

5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
 

13.409.539,52 

 
 
ΕΞΟΔΑ 
 

48.273.241,15 

6  Έξοδα χρήσης 
 

22.806.427,71 

7  Επενδύσεις 
 

12.604.723,37 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

12.698.007,67 

9  Αποθεματικό 
 

164.082,40 

                            
Με την αριθ. 376/6-12-2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και διαµορφώθηκε µετά τη Γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
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και την αιτιολογική έκθεση, που επίσης συνοδεύουν την παρούσα και υποβάλλει το σχέδιο  του 
προϋπολογισµού, όπως τελικά διαµορφώθηκε, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφισή του. 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης « 
Ενωτική Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε 
ή να καταψηφίσουµε τον 3ο κατά σειρά προϋπολογισµό της διοίκησης Ζαµάνη. Σύµφωνα µε τις 
αρχές λειτουργίας των Ο.Τ.Α. τόσο το Τεχνικό Πρόγραµµα όσο και ο ετήσιος προϋπολογισµός 
αποτελούν τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης και αποτύπωσης της πολιτικής της εκάστοτε 
δηµοτικής αρχής. Ένας  προϋπολογισµός εναρµονισµένος στις οικονοµικές επιπτώσεις και 
απαιτήσεις των καιρών, καθοδηγούµενο από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας. Πριν 
15 ηµέρες περάσαµε το Τεχνικό Πρόγραµµα, για το οποίο εµείς λέγαµε ότι είναι µη ρεαλιστικό , 
µη αποτελεσµατικό πλην των άλλων. Έρχεται τώρα εµµέσως το Παρατηρητήριο και σας 
υποχρεώνει , µέσω των οδηγιών, να ακυρώσετε το Τεχνικό Πρόγραµµα, εµµέσως πάντα 
µιλάω, λόγω του ότι είχαµε υποεκτιµήσει τις υποχρεώσεις κατά ποσό το οποίο οι εκτιµώµενες  
κ.τ.λ. πληρωµές, για να µην σας κουράζω, και µετά καθίσταται λογιστικά ρεαλιστικός ο 
προϋπολογισµός ακυρώνοντας την προηγούµενη απόφασή σας για το Τεχνικό Πρόγραµµα. Σε 
τι ποσοστό εκτελέστηκε ο προϋπολογισµός του 2016; Οι εξαγγελίες και οι δεσµεύσεις της 
δηµοτικής αρχής υλοποιήθηκαν; Θα ήθελα να µας πείτε κ. ∆ήµαρχε τον στρατηγικό σας 
σχεδιασµό και τους αναπτυξιακούς και παραγωγικούς στόχους της ∆ηµοτικής Αρχής, 
προϋπολογισµός που κατατίθεται σήµερα κάθε άλλο παρά αυτό αποτυπώνει. Πρόκειται για µια 
λογιστική καταγραφή των εσόδων και εξόδων του ∆ήµου, όπου η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται τα 
οικονοµικά χωρίς σχεδιασµό και στόχο. Αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί αν δεν προχωρήσετε 
στην µέχρι τώρα αξιολόγηση της πολιτικής και των πεπραγµένων σας. Στους κωδικούς 
εσόδων βλέπω ότι οι βασικές αρχές εσόδων είναι οι Κ.Α.Π, οι φόροι, τα ανταποδοτικά τέλη και 
τα χρηµατοδοτούµενα έργα. Βλέπουµε τα έκτακτα έσοδα µειωµένα σε σχέση µε τον 
προϋπολογισµό του 2016 και βέβαια οι απορροφήσεις στο κοµµάτι των επενδύσεων, 
σύµφωνα µε τα εισπραχθέντα, προβληµατικές……. Σύµφωνα µε τα παραπάνω µε αυτόν το 
προϋπολογισµό πιστεύουµε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε δαπάνες για ανάπτυξη, να 
υλοποιήσουµε οραµατικούς στόχους για την πόλη και τους κατοίκους και να συµβάλλουµε στην 
ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως επικεφαλής της παράταξης « Νέα 
Πνοή για τον ∆ιόνυσο και είπε τα εξής: 
«Θεωρούσαµε ότι είναι ουτοπιστικός  ο προϋπολογισµός του 2016 και επιβεβαιωθήκαµε µε τα 
νούµερα. Εδώ δεν ήρθαµε να δούµε αν ο προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος, αλλού είναι 
το θέµα. Το τεχνικό Πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός είναι τα κορυφαία δηµοτικά συµβούλια 
όπου η διοίκηση αποτυπώνει το  όραµα και την φιλοσοφία της, τους στόχους που έχει θέσει. 
Εγώ αυτό το όραµα και τη φιλοσοφία ζήτησα να µας πείτε. Ποιο είναι τελικά αυτό και πώς 
αποτυπώνεται σε νούµερα; Πού αποδεικνύεται η κοινωνική πολιτική που θέλετε να 
ακολουθήσετε και που στοχεύετε για το 2017;Στο ότι πήραµε τελικά τα νούµερα βάσει και των 
παρατηρήσεων του παρατηρητηρίου και τι  είχαµε το 2016 και το 2015; ∆ύσκολο το εγχείρηµά 
σας, αλλά που αποτυπώνεται αυτό στον προϋπολογισµό; Τον ίδιο προϋπολογισµό µε το 2016 
έχετε περίπου. Που είναι αυτή η τεράστια προσπάθεια που κάνετε και που αποτυπώνεται 
τελικά»; 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως επικεφαλής της παράταξης « 
∆ηµοκρατική Ανατροπή  ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: 
Οι δύο τελευταίοι προϋπολογισµοί νοµίζω ότι αποτυπώνουν το όραµα και τη δράση της 
σηµερινής αρχής του ∆ήµου και έτσι πρέπει να την κρίνουµε. Ήµασταν αρκετά ανεκτικοί µε τον 
προϋπολογισµό του 2015  όπως ήµασταν και πέρυσι. Η πορεία και η εξέλιξη του 
προγράµµατος της σηµερινής δηµοτικής αρχής συναρτάται και από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
που βρίσκεται η χώρα όµως υπάρχουν και πλευρές που πρέπει να ξεπεραστούν και άλλες όχι, 
και θα µείνω στις αδυναµίες. Πρέπει να υπάρχει διαβούλευση, δεν ήµαστε µόνο οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι , υπάρχουν έξω από εδώ άνθρωποι µε γνώσεις που µπορούν να βοηθήσουν και να 
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αρχίσουµε να κάνουµε σιγά -σιγά βήµατα προς τον συµµετοχικό προϋπολογισµό.. Σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα του 2016 η πορεία των ανταποδοτικών είναι σε καλό δρόµο και αυτό 
πρέπει να το συνεχίσετε. Τα  προϋπολογισθέντα φετινά έσοδα των 48.000,00 ευρώ δείχνουν 
ότι ο φετινός προϋπολογισµός είναι εν µέρει πλασµατικός όπου τα  έσοδα εµφανίζονται 
µειωµένα, όπως φαίνεται στο ΚΑ 12 όπου ο περσινός προϋπολογισµός εκτελέστηκε σε 
ποσοστό 3%. 
Έχουµε σοβαρή στέρηση των εσόδων για επενδύσεις, οφείλατε να δραστηριοποιηθείτε προς 
την πολιτεία και όποιους άλλους φορείς κρίνετε». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή , ως επικεφαλής της παράταξης « Λαική 
Συσπείρωση ∆ιονύσου και είπε τα εξής: 
«Επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο η ίδια αντίληψη, η ίδια λογική, ο ίδιος τρόπος του πως 
φτιάχνεται ο προϋπολογισµός τι περιέχει, και τι στόχους βάζει. Αλήθεια γιατί ο 
προϋπολογισµός πρέπει να πάει στο παρατηρητήριο; Είναι για να µην ξεφεύγει από τις 
µνηµονιακές και τις κυβερνητικές πολιτικές που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα και βέβαια 
φτιάχνεται στην λογική, κατ εικόνα και οµοίωση, του κρατικού προϋπολογισµού που πάντα θα 
τα παίρνει από τους συνταξιούχους, τους αγρότες κλπ  που είναι τα υποζύγια. Υπάρχει 
παντελής έλλειψη των έργων υποδοµής, δεν δίνονται χρήµατα, δεν διεκδικούµε, άρα τι έργο θα 
κάνουµε; Μερεµέτια και πασσαλήµατα. Αν θέλαµε να κάναµε έργα που να ικανοποιούν τις 
πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων, θα υπήρχε ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυρικής, 
αντισεισµικής και αντιπυρικής προστασίας που να καλύπτει το 100% των αναγκών του ∆ήµου. 
Η λογική σας είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση  και το ∆ΝΤ, οι θεσµοί 
δηλαδή που  επιβάλλουν   αυτό και δεν κάνουµε τίποτα παρά να εφαρµόζουµε αυτό που λένε, 
γιατί η διεκδίκηση είναι έξω από τη λογική σας. Και επειδή µιλάτε για το κοινωνικό τιµολόγιο 
όπως το θέτετε, µου θυµίζει την κυβέρνηση που έχει γδάρει τον κόσµο και έρχεται τώρα να 
δώσει ψίχουλα  στους συνταξιούχους που πριν τους πήγε στον πάτο. 
Σε µία κοινωνία που παραπαίει από  τις καθηµερινές επιθέσεις, κοµµάτι της οποίας είναι και ο 
∆ήµος, ερχόµαστε και εµείς εδώ τα έσοδα να είναι ανταποδοτικά από την τσέπη των πολιτών 
µας. Ποια είναι η κοινωνική πολιτική και η πρόνοια; ∆ιαφωνώ µε αυτή τη λογική και θα τον 
καταψηφίσω και αυτό σηµαίνει ότι θα καταψηφίσω και τις αναµορφώσεις που θα έρθουν». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 63 περ. δ), ε)  , 72 παρ. 1, 2, 4, 6 και  266 παρ 1 και 7 

του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 

� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 155 παρ.2 και 159 παρ.5 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
(ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).  

� Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013),  
� Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόµου 4270/2014. 
�  Την αριθ. πρωτ. οικ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) απόφασης.  

� Το σχέδιο προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όπως τελικά διαµορφώθηκε µετά την ενσωµάτωση 
του σχεδίου προϋπολογισµού της αριθ. 362/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

�  Το αριθ. πρωτ. 1639/28-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας 
των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο). 

� Την αριθ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής µε την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 
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� Την αριθ. 362/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συντάχθηκε το 
σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2017. 

� Την αριθ. 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε 2017. 

� Την αριθ. 209/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

�  Την αριθ.376-6-12-2016 απόφαση της Ο.Ε. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                         Με ψήφους   23  Υπέρ     και    13    Κατά                                         

                                       
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεµάδη Στεφάνου, 
Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, Τσουδερού Ιωάννη, Μπιτάκου Παναγιώτη, 
Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου, 
Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
                                              

                               
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017 όπως αναλυτικά εµφανίζεται στο συνηµµένο 
σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και διαµορφώθηκε µετά τη 
Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών και την αιτιολογική έκθεση, που επίσης συνοδεύουν την παρούσα και συνοπτικά 
διαµορφώνεται ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 
 

48.273.241,15 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.696.475,96 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

7.659.355,42 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

 

2.579.200,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις  από 
ΠΟΕ 

5.976.311,39 

4  Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και         
επιστροφές χρημάτων 

5.952.358,86 

5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
 

13.409.539,52 

 
ΕΞΟΔΑ 
 

48.273.241,15 

6  Έξοδα χρήσης 
 

22.806.427,71 
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7  Επενδύσεις 
 

12.604.723,37 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

12.698.007,67 

9  Αποθεματικό 
 

164.082,40 

 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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