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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 344/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/11/2013.. της ..22ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Νοεβρίου 2013.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 36751/2-11-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». –Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή της 
επισκευής του ΚΗΙ 3159 οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Μεταλλικών στηθαίων οδών» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων  κλιµατιστικών  µονάδων  και προµήθεια 
ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού προϋπολογισµού 
δαπάνης 1.353,00 € µε ΦΠΑ 23%» 

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 56.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ 23%». 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αποδέσµευση πιστώσεων υπολοίπων διαγωνισµών που έχει ολοκληρωθεί 
το αντικείµενο τους και αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του δήµου µας µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 20133-2014»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την 
οµάδα Γ  «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία»και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36062/24-10-13) 
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ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36064/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36059/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων που βαρύνουν το ∆ήµο».  

ΘΕΜΑ 14ο:  «Έγκριση   α) της δαπάνης 21.000 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της 
διάθεσης  πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων, 
φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής 
Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας 
Συστήµατος Χλωρίωσης στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) 
∆εξαµενής ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας για 
καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ∆ήµο αναγνωριστικής της κυριότητας 
αγωγής». 
� ΘΕΜΑ 21ο: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για συµµόρφωση µε τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου και του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  3. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
Τα 19ο, 20ο και 21ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν µετά 
τη ψήφιση του 7ου θέµατος. 
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Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερησίας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..344/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 21ο: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για συµµόρφωση µε τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου και του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Νόµου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), 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  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. 30842/31-7-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση  της υπ΄ αριθµ. 
7028/3-2-2013 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων»» και σε εφαρµογή αυτών συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού Εσόδων και 
Εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014.  

Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 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 φορολογική 
νοµοθεσία (Νόµοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, 
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 2014 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. 2014 και την απέστειλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
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Η Εκτελεστική επιτροπή του ∆ήµου µε την αριθ. 9/2013 απόφασή της συνέταξε το προσχέδιο 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014. 

Η Οικονοµική Επιτροπή στην 20η συνεδρίασή της, στις 9-10-2013, συνέταξε το σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, µε την αριθ. 320/2013 απόφασή της, το οποίο 
παρουσιάζει: 

 

ΕΣΟ∆Α 
 

51.704.663,98 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

15.450.054,00 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

11.512.417,06 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
 

3.247.832,92 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 
 

4.943.360,00 

4  Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και 
        επιστροφές χρηµάτων 

4.876.000,00 

5  Χρηµατικό Υπόλοιπο 
 

11.675.000,00 

 
 
ΕΞΟ∆Α 
 

51.704.663,98 

6  Έξοδα χρήσης 
 

21.516.577,08 

7  Επενδύσεις 
 

17.258.136,29 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

12.491.295,18 

9  Αποθεµατικό 
 

438.655,43 

 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013 (Α’ 167) η οικονοµική 
επιτροπή, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική 
βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών µέχρι την 5η Σεπτεµβρίου, 
προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) 
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που 
καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων 
προϋπολογισµών.     Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, προσδιορίζονται οι δήµοι που έχουν 
καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των 
προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την υπ΄ αριθ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Οικονοµικών και Εσωτερικών και δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός 
της ανωτέρω προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή 
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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 
Παρατηρητηρίου, 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.  
Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 
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 ∆εκεµβρίου 2013. Κατά τον έλεγχο 
αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης 
της παραγράφου 1.   Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 
δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 77 του 
Νόµου 4172/2013 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.   Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν 
να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής 
επιχορήγησης του δήµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των 
προνοιακών επιδοµάτων: 
α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του επικυρωµένου προϋπολογισµού 
στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση 
και αποστολή του προϋπολογισµού προς έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία του δήµου, Αρχή 
και  
β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της 
υπ’ αριθµ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών. 
 
Στις 9-10-2013 το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, όπως αυτό  συντάχθηκε µε την 320/9-
10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων τόσο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 
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Με το αριθ. πρωτ. 582/17-10-2013 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 35743/23-10-2013)   
έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διατυπώθηκε η γνώµη του 
επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου  οικονοµικού έτους 2014, το οποίο 
ενσωµατώθηκε από το δήµο στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.   Το 
σχέδιο αξιολογήθηκε µε γνώµονα κριτήρια που ταυτίζονται µε ορισµένες εκ των οδηγιών που 
παρασχέθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κ.Υ.Α, καθόσον θεωρήθηκε ότι οι 
οδηγίες αυτές συµβάλλουν στην κατάρτιση ρεαλιστικού προϋπολογισµού.  
Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 
του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών την εβδοµάδα 7-11/10/2013 (Πίνακας 1) και παρότι δεν τηρήθηκε η 
προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παρ. 5 του Νόµου 4172/2013 (5η Σεπτεµβρίου), το 
σχέδιο του προϋπολογισµού ενσωµατώθηκε στη βάση σε χρόνο που ήταν επαρκής για την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ενσωµάτωσης των αναγκαίων προσαρµογών, ψήφισης του 
προϋπολογισµού 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 προϋπολογισµού ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός ταυτίζονται µε τις οδηγίες που δόθηκαν στην 
ανωτέρω Κ.Υ.Α αναφορικά µε  τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σε συγκεκριµένες 
οµάδες εσόδων. Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο προϋπολογισµός που καταρτίστηκε είναι 
ισοσκελισµένος 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 και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονική σήµανση» 
που αναγράφεται στον Πίνακα 1 του εγγράφου της γνώµης του Παρατηρητηρίου. 
Το σχέδιο του προϋπολογισµού αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που ενσωµατώθηκαν στη βάση 
δεδοµένων από το δήµο. 
Σε κάθε περίπτωση η γνώµη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή 
συµπληρώσεις στοιχείων µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται 
στο Νόµο 4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας 
ΚΥΑ. 
 
Τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 είναι τα 
ακόλουθα:  
 
1. Ο προϋπολογισµός  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).  Στην περίπτωση που 
το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων έως και 500 ευρώ, ο προϋπολογισµός  
θεωρείται ισοσκελισµένος. 
 
2. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για τα έσοδα από τους ΚΑΠ (ΚΑΕ 0611) 
είναι ίση µε  το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής µηνιαίας κατανοµής που 
αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού του επί δώδεκα, 
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µειωµένο κατά 1,9%.    Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α 
απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήµους της Χώρας µε Α∆Α: ΒΛ9ΡΝ-ΚΥ7. 
  
3. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων (ΚΑΕ 0614) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της 
τελευταίας τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του 
προϋπολογισµού του επί τέσσερα.  Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο 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 2013 µε Α∆Α:ΒΛΩ8Ν-734. 
 
∆εδοµένου ότι το ποσό που αφορά τους σχολικούς τροχονόµους έχει συνυπολογιστεί στη 
συγκεκριµένη απόφαση κατανοµής που αφορά στα λειτουργικά των σχολείων, στο σχετικό µη 
κατηργηµένο ΚΑΕ 0615 είτε δεν θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό είτε εάν έχει εγγραφεί, το 
άθροισµά του µε το ποσό του ΚΑΕ 0614, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που 
προκύπτει σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου. 
 
4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται α) για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (ΚΑΕ 0621) 
καθώς και β) οι αντίστοιχες εγγραφές εξόδων (ΚΑΕ 674) είναι µειωµένες κατά 8,4% σε σχέση 
µε τα αντίστοιχα ποσά του οικονοµικού έτους 2012. Εποµένως τα ποσά που εγγράφονται στους 
προαναφερθέντες ΚΑΕ πρέπει να αντιστοιχίζονται. 
Τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη για το δήµο προκύπτουν από τις Υ.Α επιχορήγησης δήµων από 
τους ΚΑΠ προς καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νόµο δικαιούχους µε τους Α∆Α: 
Β44ΝΝ-Ρ16, Β41ΛΝ-ΞΟΩ, Β4ΛΟΝ-Ν6Ρ, Β4ΛΟΝ-ΛΓΓ, Β4ΛΓΝ-ΗΛΜ, Β4ΛΓΝ-Ψ65, 
Β4ΛΥΝ-7Ψ1, Β4ΛΤΝ-Ι∆2, Β4ΛΜΝ-06Ω, Β4ΛΜΝ-ΧΡ6, Β4ΛΜΝ-ΜΡΣ, Β4Λ4Ν-ΧΜ6, 
Β4ΛΩΝ-Λ6Ψ, Β4ΓΠΝ-Α61, Β4ΤΝΝ-ΕΥΨ, Β45ΑΝ-Λ12, ΒΕΥΦΝ-2ΤΞ, ΒΟΝ2Ν-Λ36, 
ΒΟΖΦΝ-ΩΤΖ και Β4ΓΟΝ-310. 
 
5. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 1311 ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόµενο της τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που 
αποδόθηκε στο δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισµού του επί δώδεκα, µειωµένο 
αυτό κατά 53%. 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: 
ΒΛΩΕΝ-ΝΛΠ. 
Στην περίπτωση που στο σχέδιο του προϋπολογισµού έχουν εγγραφεί ποσά που 
διαφοροποιούνται µέχρι και κατά 50 ευρώ έναντι αυτών που προκύπτουν για το δήµο από τις 
Υ.Α που αναφέρονται στις παραγράφους 2. έως 5.,  το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται. 
 
6. ∆εν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων 
υποχρεώσεων». 
 
7. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω 
αναφερόµενη ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. καθώς και 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 
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µείον ΚΑΕ 85) δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του 2014 σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της 
προαναφερθείσας  σχετικής ΚΥΑ. 
            
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21, 22 
 
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. : KAE 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη σε συνδυασµό µε εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 
µείον ΚΑΕ 85)». 
 
Πέραν των στοιχείων του έτους 2012, για το παρόν κριτήριο ο δήµος έλαβε υπόψη του για την 
κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού του την περίοδο του έτους 2013 που προκύπτει από 
το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2014, 7µηνο 2013  
 
Πίνακας 1.  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ Π/Υ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

7-11/10/2013 

Χρονική Σήµανση 14/10/2013  7:27:00 πµ 
Στοιχεία Σχ. Προϋπ. 2014, 7µηνο 2013 

  
 
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 του δήµου παρατίθενται στη 
συνέχεια. 
   
  Α. Ισοσκέλιση Προϋπολογισµού. 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΠΌ 
ΕΣΟ∆Α (Έξοδα  µείον Έσοδα) - Εάν προκύπτει 
τιµή ανώτερη των 500 ευρώ, ο Π/Υ θεωρείται 
µη ισοσκελισµένος και είναι αναγκαία η µείωση 
των εξόδων κατά το ποσό της αναγραφόµενης 

διαφοράς  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 

0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 

 
 
                   Β. Κριτήριο 7 - Οµάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 – ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 

(αρθ.3 παρ.Β.1 ΚΥΑ.30842/2013) 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ: ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ (€) 

13.811.754,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 14.070.367,00 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι. άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

0,00 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 – ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. 

αρθ.3 παρ.Β.2 ΚΥΑ.30842/31-7-2013 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ: ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. άρθρου 3, 
παρ.Β.2 της ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) (€) 

919.478,00 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€) 

4.943.360,00 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (€) 

4.023.882,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 
32 µείον ΚΑΕ 85) (€) 

919.478,00 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΙΙ. άρθρου 3, παρ.Β.2 της ΚΥΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 
µείον ΚΑΕ 85) (€)  

0,00 

 
 
 
Γ. Κριτήρια 2 - 6 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)»  (€) 

0,00 

ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

3.051.630,01 

KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0611 : ∆ΙΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

3.051.630,01 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας 
και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» 
(€) 

0,00 

ΚΑΕ 0614 :  ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ  (€) 

141.919,34 

ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
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(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 
ΚΑΕ 0614 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

141.919,34 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4α. 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδοµάτων» (€) 

1.465.600,00 

ΚΑΕ 0621 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0,00 

ΚΑΕ 0621 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0621 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

-1.465.600,00 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4β. 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 674 «Προνοιακά επιδόµατα» 
(€) 

1.465.600,00 

ΚΑΕ 674 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0,00 

ΚΑΕ 674 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 674 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

-1.465.600,00 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών των δήµων» (€) 

0,00 

ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ (Τελευταία 
Μηνιαία κατανοµή ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) (€) 

166.210,80 

ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

1311 ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
(Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€)  

166.210,80 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών» 

0,00 

ΚΑΕ 1215 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(ΚΑΕ 1215 = 0) 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 1215 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) 

0,00  
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∆. Συνολικό αποτέλεσµα αξιολόγησης (µε βάση όλα τα κριτήρια) 
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
Το Παρατηρητήριο επισηµαίνει ότι η παράβαση ακόµα και µιας εκ των οδηγιών που δόθηκαν µε 
την υπ΄ αριθ. 30842/2013 ΚΥΑ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του 
σχεδίου του προϋπολογισµού από το Παρατηρητήριο συνεπάγεται ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΥΑ, γεγονός που καθιστά παράλληλα µη ρεαλιστικό τον προϋπολογισµό. 
 
Συνεπώς, ως ανωτέρω αναλυτικά εκτίθεται το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι ο 
προϋπολογισµός,  σχέδιο του οποίου αξιολόγησε  
- ∆εν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ΄ αριθ. 30842/2013  ΚΥΑ, οι οποίες  
ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν είναι 
ρεαλιστικός. 
- Είναι ισοσκελισµένος. 
Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρµογή των 
εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στοιχεία, ώστε 
κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να αποφευχθεί η 
αναποµπή του προϋπολογισµού 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 έγκριση του) 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013.  
Επισηµαίνεται δε ότι αναπροσαρµογές στα έσοδα απαιτούν ανάλογες προσαρµογές στα έξοδα, 
ώστε να µην καθίσταται ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε βάση τις σχετικές διατάξεις και τα στοιχεία που καταγράφονται 
στη γνώµη του Παρατηρητηρίου για το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014,  µε το αριθ. πρωτ. 
41742/18-10-2013 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 35747/23-10-2013) έγγραφό του, 
παρακαλεί όπως η οικονοµική επιτροπή προβεί άµεσα σε ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού, προκειµένου να επέλθει συµµόρφωση µε τις σχετικές οδηγίες της υπ΄ αριθ. 
30842/31-7-2013 (Β΄ 1896) Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο δηµοτικό συµβούλιο, 
επισυνάπτοντας τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, το έγγραφό του, καθώς και αιτιολογική έκθεση 
στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρµογές στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014.  
 
 Ο ∆ήµος λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου  και το παραπάνω σχετικό 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014,  καθώς και 
το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, όπως αυτό συντάχθηκε µε την αριθ. 320/2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, απέστειλε στο Παρατηρητήριο  το αριθ. πρωτ. 36069/24-
10-2013 έγγραφο µε θέµα «Αποστολή απόψεων επί της γνώµης για το σχέδιο προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014», µε συνηµµένα: 1) την αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
2) το σχέδιο προϋπολογισµού ο.ε. 2014 και 3) τη συνταχθείσα εισηγητική έκθεση σχεδίου 
προϋπολογισµού ο.ε. 2014, το οποίο κοινοποίησε  προς όλους τους αποδέκτες των δύο 
παραπάνω εγγράφων  και το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Σε συνέχεια του παραπάνω 1) σχετικού εγγράφου µε το οποίο διατυπώσατε  τη γνωµοδότησή σας  
επί του σχεδίου του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 που υπέβαλε ο ∆ήµος µας  και επί των όσων 
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αναφέρετε στα Κριτήρια 2, 3, 4α., 4β. και 5 και θα  διαπιστώσετε από τα 1), 2) και 3) σχετικά 
συνηµµένα,  σας παραθέτουµε τα εξής: 

• Κριτήριο 2:  Στον ΚΑ 0611 των εσόδων µε την ονοµασία «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού (3.051.630,02) ΕΥΡΩ και 
υπολογίστηκε σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α.1 του άρθρου 3 της αριθ. 
οικ. 30842/31-7-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονοµικών & Εσωτερικών, δηλαδή:  
[(Τακτική µηνιαία 7/2013 = 259.227,83 € επί 12 µήνες = 3.110.733,96) µείον 
(3.110.733,96 επί 1,9% = 59.103,94)] ίσον 3.051.630,02 ΕΥΡΩ. 

• Κριτήριο 3:  Στον ΚΑ 0614 των εσόδων µε την ονοµασία «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν.1946/91» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού (133.181,12) ΕΥΡΩ και 
υπολογίστηκε σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α.2 του άρθρου 3 της αριθ. 
οικ. 30842/31-7-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονοµικών & Εσωτερικών, δηλαδή:  
(33.295,28 επί 4) ίσον 133.181,12 ΕΥΡΩ).  

     Άρα σύµφωνα µε την γνωµοδότησή σας στον συγκεκριµένο ΚΑ εσόδων θα πρέπει να 
εγγραφεί  επιπλέον πίστωση ποσού (8.738,22) ΕΥΡΩ και αυτό διότι η τακτική κατανοµή 
του Σεπτεµβρίου 2013 ήταν ποσού (35.479,83) ΕΥΡΩ, ήτοι µεγαλύτερη από την 
προηγούµενη τακτική κατανοµή µηνός Μαρτίου 2013 που ελήφθη υπόψη για την πρόβλεψη 
του εν λόγω εσόδου. 

• Κριτήριο 5: Στον ΚΑ 1311 των εσόδων µε την ονοµασία «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 
δήµων» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού (166.210,80) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στην Α.6 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 30842/31-7-2013 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Οικονοµικών & Εσωτερικών, δηλαδή:  
(29.470,00 επί 12 µήνες = 353.640,00) µείον (353.640,00 επί 53% = 187.429,20)  ίσον 
166.210,80 ΕΥΡΩ. 

Όπως αντιλαµβάνεστε από τα παραπάνω αναφερόµενα,  δεν είναι δυνατόν να εγγραφούν στο 
σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα ποσά που αναφέρεται στη γνωµοδότησή σας, 
δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
(Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ) για τα Κριτήρια 2 και 5 και όσον αφορά το Κριτήριο 3 θα 
πρέπει να εγγραφεί η επιπλέον πίστωση ποσού (8.738,22) ΕΥΡΩ. 

• Κριτήρια 4α & 4β :  Στους ΚΑ 0621 εσόδων και  674 εξόδων, που αφορούν την καταβολή 
των προνοιακών επιδοµάτων  σε δικαιούχους του ∆ήµου µας, προβήκαµε σε εγγραφές, 
προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας (περιπτ. 17 παραγρ. 3β 
άρθρου 94  Νόµου 3852/2010) από το ∆ήµο µας, η οποία µέχρι σήµερα ασκείται από το 
∆ήµο Παλλήνης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι  δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε γιατί δεν κατέστη 
δυνατόν να βρεθούν από την Υπηρεσία σας οι παραπάνω εγγραφές στο σκέλος των εσόδων του 
σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, τον οποίο αναρτήσαµε τόσο στη βάση 
δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και στη βάση δεδοµένων της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, 
σας αποστέλλουµε εκ νέου το σύνολο των στοιχείων, προκειµένου να διαµορφώσετε πλήρη 
εικόνα».  
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις, επιβεβαιώνοντας και 
διασταυρώνοντας τα στοιχεία που καταγράφονται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου και στο 
σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, όπως αυτό συντάχθηκε µε την 320/2013 
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απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις ανωτέρω 
σχετικές διατάξεις, παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή όπως προβεί άµεσα σε ανάλογη 
διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, προκειµένου να επέλθει συµµόρφωση µε τις 
σχετικές οδηγίες της υπ’ αριθµ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας αυτό προς 
ψήφιση στο δηµοτικό συµβούλιο,  επισυνάπτοντας τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, το σχετικό 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  καθώς και αιτιολογική έκθεση στην οποία 
παρουσιάζονται οι προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
 
Οι προσαρµογές λοιπόν που πρέπει να επέλθουν στο σχέδιο του προϋπολογισµού, όπως αυτό 
συντάχθηκε  µε την αριθ. 320/2013 προγενέστερη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επί 
των παρατηρήσεων περί µη συµµόρφωσης µε την ΚΥΑ, έχουν ως στην κατωτέρω 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ εµφανίζονται: 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Γνώµη Παρατηρητηρίου για Κριτήριο 2: 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)»  (€) 

0,00 

ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

3.051.630,01 

KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0611 : ∆ΙΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

3.051.630,01 

 
Όσον αφορά το Κριτήριο 2 της γνώµης του Παρατηρητηρίου σας παραθέτουµε τα εξής: 
 

• Κριτήριο 2:  Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2013, όπως αυτό συντάχθηκε µε την 

αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στον ΚΑ 0611 των εσόδων µε 

την ονοµασία «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» έχει 

εγγραφεί πίστωση ποσού (3.051.630,02) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο Α.1 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 30842/31-7-2013 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών & Εσωτερικών, δηλαδή:  

[(Τακτική µηνιαία 7/2013 = 259.227,83 € επί 12 µήνες = 3.110.733,96) µείον 

(3.110.733,96 επί 1,9% = 59.103,94)] ίσον (3.051.630,02) ΕΥΡΩ. 
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Από τα παραπάνω αναφερόµενα συνάγεται ότι,  δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί στο 

σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 το ποσό των (3.051.630,01) ΕΥΡΩ για 

το Κριτήριο 2, που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου, δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 

ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ)  , διότι είναι ήδη εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 

(3.051.630,02) ΕΥΡΩ, άρα απαιτείται µείωση αυτής  κατά (0,01) ΕΥΡΩ, µε ισόποση 

µείωση του αποθεµατικού κεφαλαίου και εφόσον η διαφορά της εγγραφείσας 

πίστωσης του ΚΑ 0611 δεν υπερβαίνει +/- 50,00 €, δεν υπήρχε θέµα µη 

συµµόρφωσης µε την Κ.Υ.Α. 

 
Γνώµη Παρατηρητηρίου για Κριτήριο 3: 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας 
και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» 
(€) 

0,00 

ΚΑΕ 0614 :  ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ  (€) 

141.919,34 

ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0614 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

141.919,34 

 
Όσον αφορά το Κριτήριο 3 της γνώµης του Παρατηρητηρίου σας παραθέτουµε τα εξής: 
 

• Κριτήριο 3: Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2013, όπως αυτό συντάχθηκε µε την 

αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στον ΚΑ 0614 των εσόδων µε 

την ονοµασία «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91» έχει εγγραφεί 

πίστωση ποσού (133.181,12) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στην παράγραφο Α.2 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 30842/31-7-2013 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Οικονοµικών & Εσωτερικών, δηλαδή:  

(33.295,28 επί 4) ίσον 133.181,12 ΕΥΡΩ). 
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Από τα παραπάνω αναφερόµενα συνάγεται ότι,  δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί στο 

σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 το ποσό των (141.919,34) ΕΥΡΩ για το 

Κριτήριο 3, που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου, δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 

ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ), διότι είναι ήδη εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 

(133.181,12) ΕΥΡΩ, άρα απαιτείται να εγγραφεί η επιπλέον πίστωση ποσού (8.738,22) 

ΕΥΡΩ και αυτό διότι η τακτική κατανοµή του Σεπτεµβρίου 2013 ήταν ποσού 

(35.479,83) ΕΥΡΩ, ήτοι µεγαλύτερη από την προηγούµενη τακτική κατανοµή µηνός 

Μαρτίου 2013 που ελήφθη υπόψη για την πρόβλεψη του εν λόγω εσόδου. 

 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Εγγραφή στον  Κ.Α. εσόδου 0614 επιπλέον 
πίστωσης ποσού (8.738,22) ΕΥΡΩ, ήτοι σύνολο 
ΚΑ (141.919,34)  

Εγγραφή στον ΚΑ εξόδου 00.6711 µε την 
ονοµασία «Απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές» επιπλέον πίστωσης ποσού 
(8.738,22) ΕΥΡΩ, ήτοι σύνολο ΚΑ 
(196.319,34) ΕΥΡΩ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ 0614: 141.919,34 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΞΟ∆ΩΝ 00.6711: 196.319,34 [ (ήτοι 0614=141.919,34 €) 

συν (1312=54.400,00 €) ίσον (196.319,34 
€) ] 

 
 
Κριτήριο 4 (α και β): 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4α. 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδοµάτων» (€) 

1.465.600,00 

ΚΑΕ 0621 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0,00 

ΚΑΕ 0621 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0621 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

-1.465.600,00 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  

Μείωση Κ.Α. 0621 από 1.465.600,00 €  σε  0,00 € -1.465.600,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0621: 0,00 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4β. 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 674 «Προνοιακά επιδόµατα» 
(€) 

1.465.600,00 

ΚΑΕ 674 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0,00 

ΚΑΕ 674 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
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(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 
ΚΑΕ 674 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) 
(€) 

-1.465.600,00 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  

Η συνολική πίστωση των Κ.Α. εξόδων από τον 
15.6741.0001 µέχρι και τον 15.6741.0015 
µειώνεται από 1.465.600,00 € που ήταν,  σε 0,00 € 

-1.465.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 15.674: 0,00 
 
 
 
 
 
 
Γνώµη Παρατηρητηρίου για Κριτήριο 5: 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών των δήµων» (€) 

0,00 

ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ (Τελευταία 
Μηνιαία κατανοµή ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) (€) 

166.210,80 

ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

1311 ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
(Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€)  

166.210,80 

 
Όσον αφορά το Κριτήριο 5 της γνώµης του Παρατηρητηρίου σας παραθέτουµε τα εξής: 
 

• Κριτήριο 5: Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2013, όπως αυτό συντάχθηκε µε την 

αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στον  ΚΑ 1311 των εσόδων µε 

την ονοµασία «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 

(166.210,80) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Α.6 του 

άρθρου 3 της αριθ. οικ. 30842/31-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών & 

Εσωτερικών, δηλαδή:  

(29.470,00 επί 12 µήνες = 353.640,00) µείον (353.640,00 επί 53% = 187.429,20)  ίσον 

166.210,80 ΕΥΡΩ. 
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Από τα παραπάνω αναφερόµενα συνάγεται ότι,   δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί  στο 

σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 το ποσό των (166.210,80) ΕΥΡΩ για 

το Κριτήριο 5, που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου, δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 

ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ) , διότι είναι ήδη εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 

(166.210,80) ΕΥΡΩ και άρα δεν υπήρχε θέµα µη συµµόρφωσης µε την Κ.Υ.Α. 

 
Μετά τα ανωτέρω  επέρχεται πλήρης συµµόρφωση ως προς τη γνώµη του Παρατηρητηρίου επί 
του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014, γεγονός που καθιστά ρεαλιστικό 
το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014  και οι προαναφερόµενες προσαρµογές εµφανίζονται 
πλέον στο διαµορφωµένο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, το οποίο καλείται η 
Οικονοµική Επιτροπή να υποβάλλει προς ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε 
τις προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα, 
επισυνάπτοντας τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, το αριθ. πρωτ. 41742/18-10-2013 έγγραφο του 
Υπ. Εσωτερικών, καθώς και την στο σκεπτικό της παρούσης διαµορφωµένη αιτιολογική έκθεση, 
στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014.  

 

Επίσης, στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, όπως αυτό συντάχθηκε µε την αριθ. 
320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  πρέπει να ενσωµατωθούν και οι παρακάτω 
αλλαγές στο σκέλος των εξόδων: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 
Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66)» εγγράφεται επιπλέον 
πίστωση ποσού (129.288,22) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ από 378.874,92 ανέρχεται σε 508.163,14 
ΕΥΡΩ), σύµφωνα µε  το αριθ. πρωτ. 31210/16-10-2013 έγγραφο της Ταµειακής 
Υπηρεσίας, µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού κεφαλαίου. 

2) Ο ΚΑ των εξόδων 00.6721.0005 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ Συνδέσµου 
Πάρνηθας» µειώνεται κατά (75.408,01) ΕΥΡΩ (στον ΚΑ εναπέµεινε πίστωση 93.979,71 
ΕΥΡΩ, που ισούται µε  0,5% επί των τακτικών εσόδων του ∆ήµου ο.ε. 2012), σύµφωνα 
µε το αριθ. πρωτ. 36011/24-10-2013 έγγραφο της Ταµειακής Υπηρεσίας και την αριθ. 
15524/16-5-1994 (ΦΕΚ 399/31-5-1994, τεύχος δεύτερο) απόφαση του Νοµάρχη 
Ανατολικής Αττικής, µε ισόποση αύξηση του αποθεµατικού κεφαλαίου. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµο ο.ε. 2014, το οποίο 
υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφισή του, διαµορφώνεται τελικά ως εξής: 

ΕΣΟ∆Α 
 

50.247.802,19 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

13.993.192,21 

1  Έκτακτα Έσοδα 11.512.417,06 
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2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

 
3.247.832,92 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 
 

4.943.360,00 

4  Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και 
        επιστροφές χρηµάτων 

4.876.000,00 

5  Χρηµατικό Υπόλοιπο 
 

11.675.000,00 

 
ΕΞΟ∆Α 
 

50.247.802,19 

6  Έξοδα χρήσης 
 

20.113.595,51 

7  Επενδύσεις 
 

17.258.136,29 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

12.491.295,18 

9  Αποθεµατικό 
 

384.775,21 

 

 

 
 Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Η διαδικασία ψήφισης η µη του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, είναι η κορυφαία πολιτική έκφραση έγκρισης ή απόρριψης 
της ασκούµενης, µέσω αυτού  πολιτικής.  
Για µένα λοιπόν είναι αυτονόητη η καταψήφισή του αφού διαφωνώ µε αυτήν την 
πολιτική από κάθε άποψη . 
Με την πολιτική της µίζερης διαχείρισης της καθηµερινότητας, µε την πολιτική των 
απευθείας αναθέσεων και του βολέµατος ηµετέρων, µε την πολιτική του κουκουλώµατος 
των προβληµάτων και των µικρό εξυπηρετήσεων. 
Επί τρία χρόνια στο ∆ήµο ∆ιονύσου δεν υπήρξε κανένας σχεδιασµός, καµία ιεράρχηση 
προβληµάτων και καµία προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι πόροι του ∆ήµου, προς την 
κατεύθυνση της αντιµετώπισης, κατά προτεραιότητα, των σηµαντικών αναγκών των 
πολιτών. 
Η δηµοτική αρχή επέλεξε την συνταγή του, να εξυπηρετεί όποιον φωνάζει, να 
εξυπηρετεί παράγοντες γνωστούς και φίλους και να παρέχει κατά τα ρωµαϊκά πρότυπα 
άρτο και θεάµατα στον πολύ κόσµο,  βάζοντας  τα πραγµατικά προβλήµατα κάτω από 
το χαλί. Συνταγή παλιά και δοκιµασµένη και τις περισσότερες φορές και επιτυχηµένη 
εκλογικά, το ζήτηµα είναι µέχρι πότε. 
Πέρασαν τρία χρόνια και τα προεκλογικά φυλλάδια που θα βγουν στις επόµενες  
εκλογές θα αναφέρονται στα ίδια ακριβώς προβλήµατα που υπήρχαν και στα ακριβώς 
προηγούµενα. Τι να θυµηθεί κανείς από περιφερειακές οδούς µέχρι πανεπιστήµια είχαν 
µέσα και αν κοιτάξει κανείς τους εκτελεσθέντες  προϋπολογισµούς, θα δει µόνο τις 
τακτικές δαπάνες και περιορισµένα τακτικά έσοδα. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα των 
πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ που καταρτίστηκε είναι αστείο και να το 
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σχολιάσει κανείς,  αλλά ακόµα και σήµερα που ερχόµαστε να εφαρµόσουµε τις οδηγίες 
του παρατηρητηρίου για τους ΟΤΑ, πάλι έναν ανεφάρµοστο προϋπολογισµό θα 
καταρτίσουµε, ο οποίος έχει µέσα δαπάνες και επιχορηγήσεις  για έργα που επί τρία 
χρόνια είναι ακίνητα, εµπεριέχει τις συνήθης απευθείας αναθέσεις έργων και µελετών 
και που δεν έχει καµία σχέση µε το πρόσφατα και µετά πολλών βασάνων και 
γελοιοτήτων ψηφισθέν Τεχνικό Πρόγραµµα. 
Ο ουσία του προϋπολογισµού  ενός ∆ήµου δεν βρίσκεται στο αν τα νούµερα που τον 
αποτελούν είναι σωστά βαλµένα, αυτό και υπό την δαµόκλειο σπάθη του 
παρατηρητηρίου για τους ΟΤΑ είναι ευτυχώς πια επιβεβληµένο. Η ουσία του βρίσκεται 
στην πολιτική που εκφράζει   και µε την έγκρισή του ή την διαφωνία του  ο καθένας από 
εµάς αυτήν επικροτεί ή αυτήν αποδοκιµάζει. Πως είναι δυνατόν κάποιος να εγκρίνει και 
να υπερψηφίζει τον προϋπολογισµό αλλά να διαφωνεί µε την ασκούµενη πολιτική. 
Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφερθώ στην άποψη του εµπειρότατου στα αυτοδιοικητικά 
δρώµενα της περιοχής µας τέως δηµάρχου Αγ. Στεφάνου Κου Παναγιώτη Βοριά. Σε 
κείµενό του λοιπόν αναρτηµένο στο blog της παράταξης Συµµαχία για τον Πολίτη της 
οποία είναι πρόεδρος, µεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής :  «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η 
εκλογή προεδρείου στο ∆.Σ., και η υπερψήφιση τεχνικού προγράµµατος, 
επιχειρησιακού σχεδίου και προϋπολογισµού είναι µια καθαρά πολιτική στάση και θέση 
και καµιά µειοψηφία διαχρονικά και σε όλο τον κόσµο δεν έχει τα έχει υπερψηφίσει»  
Αν και δεν συµφωνώ πλήρως µε την άποψη αυτή διότι την θεωρώ κατά απόλυτο τρόπο 
διατυπωµένη, δεν µπορώ παρά να σταθώ στην αλήθεια που έχει µέσα της . ∆ηλαδή εάν 
συµφωνείς στους κορυφαίους άξονες της πολιτικής κάποιου όπως αυτοί εκφράζονται 
στον προϋπολογισµό που καταθέτει , τότε σηµαίνει ότι δεν έχεις να προτείνεις κάτι άλλο  
είσαι ίδιος µε αυτόν και τον εγκρίνεις ανεπιφύλακτα. Αυτά τα λέω διότι κάποιοι 
«αντιπολιτευόµενοι» είτε και «διαφωνούντες» στην πραγµατικότητα συµπορεύονται  µε 
το Κο Καλαφατέλη παρά τα αντίθετα που διαδίδουν προς λαϊκή κατανάλωση για να 
προκαλέσουν σύγχυση, µε το παραµυθάκι ότι κάνουν εποικοδοµητική αντιπολίτευση για 
το καλό του τόπου» 
Κατόπιν των ανωτέρω, όπως προείπα θα καταψηφίσω τον προϋπολογισµό διότι 
πιστεύω ότι στο ∆ήµο ∆ιόνυσο αξίζει κάτι καλύτερο». 
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄)». 
� Σχέδιο προϋπολογισµού ο.ε. 2014, όπως τελικά διαµορφώθηκε µε την ενσωµάτωση 

της γνώµης του Παρατηρητηρίου και του Υπουργείου Εσωτερικών. 
� Το αριθ. πρωτ. 582/17-10-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο). 
� Το αριθ. πρωτ. 41742/18-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
� Το αριθ. πρωτ. 36069/24-10-2013 έγγραφό µας. 
� Τα αριθ. πρωτ. 31210/16-10-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 36011/24-10-2013 

έγγραφα της Ταµειακής Υπηρεσίας. 
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� Η αριθ. 9/2013 απόφαση της Εκτελεστικής «Σύνταξης προσχεδίου προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014». 
� Η αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Σύνταξης σχεδίου 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2014». 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ 

 

 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

  

Προβαίνει στη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, προκειµένου 
να επέλθει συµµόρφωση µε τις σχετικές οδηγίες της υπ’ αριθµ. 30842/31-7-2013 
(Β’1896) Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο δηµοτικό συµβούλιο,  
επισυνάπτοντας τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  καθώς και αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι 
προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
 
Οι προσαρµογές που επέρχονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού, όπως αυτό 
συντάχθηκε  µε την αριθ. 320/2013 προγενέστερη απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και επί των παρατηρήσεων περί µη συµµόρφωσης µε την ΚΥΑ, έχουν όπως 
στην κατωτέρω ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ εµφανίζονται: 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Γνώµη Παρατηρητηρίου για Κριτήριο 2: 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την 
κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89)»  (€) 

0,00 

ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

3.051.630,01 

KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0611 : ∆ΙΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου 
Π/Υ) (€) 

3.051.630,01 
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Όσον αφορά το Κριτήριο 2 της γνώµης του Παρατηρητηρίου σας παραθέτουµε τα 
εξής: 
 

• Κριτήριο 2:  Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2013, όπως αυτό συντάχθηκε 

µε την αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στον ΚΑ 0611 

των εσόδων µε την ονοµασία «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 

1828/89)» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού (3.051.630,02) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α.1 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 

30842/31-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών & Εσωτερικών, 

δηλαδή:  

[(Τακτική µηνιαία 7/2013 = 259.227,83 € επί 12 µήνες = 3.110.733,96) µείον 

(3.110.733,96 επί 1,9% = 59.103,94)] ίσον (3.051.630,02) ΕΥΡΩ. 

Από τα παραπάνω αναφερόµενα συνάγεται ότι,  δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί 

στο σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 το ποσό των 

(3.051.630,01) ΕΥΡΩ για το Κριτήριο 2, που αναφέρεται στη γνώµη του 

Παρατηρητηρίου, δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ)  , διότι είναι ήδη 

εγγεγραµµένη πίστωση ποσού (3.051.630,02) ΕΥΡΩ, άρα απαιτείται µείωση 

αυτής  κατά (0,01) ΕΥΡΩ, µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού κεφαλαίου και 

εφόσον η διαφορά της εγγραφείσας πίστωσης του ΚΑ 0611 δεν υπερβαίνει +/- 

50,00 €, δεν υπήρχε θέµα µη συµµόρφωσης µε την Κ.Υ.Α. 

 
Γνώµη Παρατηρητηρίου για Κριτήριο 3: 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν 1946/91)» (€) 

0,00 

ΚΑΕ 0614 :  ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ  (€) 

141.919,34 

ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0614 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

141.919,34 
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου 
Π/Υ) (€) 
 
Όσον αφορά το Κριτήριο 3 της γνώµης του Παρατηρητηρίου σας παραθέτουµε τα 
εξής: 
 

• Κριτήριο 3: Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2013, όπως αυτό συντάχθηκε 

µε την αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στον ΚΑ 0614 

των εσόδων µε την ονοµασία «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 

Ν.1946/91» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού (133.181,12) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α.2 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 

30842/31-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών & Εσωτερικών, 

δηλαδή:  

(33.295,28 επί 4) ίσον 133.181,12 ΕΥΡΩ). 

Από τα παραπάνω αναφερόµενα συνάγεται ότι,  δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί 

στο σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 το ποσό των (141.919,34) 

ΕΥΡΩ για το Κριτήριο 3, που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου, 

δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ), διότι είναι ήδη εγγεγραµµένη 

πίστωση ποσού (133.181,12) ΕΥΡΩ, άρα απαιτείται να εγγραφεί η επιπλέον 

πίστωση ποσού (8.738,22) ΕΥΡΩ και αυτό διότι η τακτική κατανοµή του 

Σεπτεµβρίου 2013 ήταν ποσού (35.479,83) ΕΥΡΩ, ήτοι µεγαλύτερη από την 

προηγούµενη τακτική κατανοµή µηνός Μαρτίου 2013 που ελήφθη υπόψη για την 

πρόβλεψη του εν λόγω εσόδου. 

 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Εγγραφή στον  Κ.Α. εσόδου 0614 επιπλέον 
πίστωσης ποσού (8.738,22) ΕΥΡΩ, ήτοι 
σύνολο ΚΑ (141.919,34)  

Εγγραφή στον ΚΑ εξόδου 00.6711 µε 
την ονοµασία «Απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές» επιπλέον πίστωσης ποσού 
(8.738,22) ΕΥΡΩ, ήτοι σύνολο ΚΑ 
(196.319,34) ΕΥΡΩ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ 0614: 141.919,34 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΞΟ∆ΩΝ 00.6711: 196.319,34 [ (ήτοι 0614=141.919,34 

€) συν (1312=54.400,00 €) ίσον 
(196.319,34 €) ] 
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Κριτήριο 4 (α και β): 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4α. 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδοµάτων» (€) 

1.465.600,00 

ΚΑΕ 0621 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0,00 

ΚΑΕ 0621 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0621 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου 
Π/Υ) (€) 

-1.465.600,00 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  

Μείωση Κ.Α. 0621 από 1.465.600,00 €  σε  
0,00 € 

-1.465.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0621: 0,00 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4β. 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 674 «Προνοιακά 
επιδόµατα» (€) 

1.465.600,00 

ΚΑΕ 674 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0,00 

ΚΑΕ 674 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 674 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου 
Π/Υ) (€) 

-1.465.600,00 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  

Η συνολική πίστωση των Κ.Α. εξόδων από τον 
15.6741.0001 µέχρι και τον 15.6741.0015 
µειώνεται από 1.465.600,00 € που ήταν,  σε 
0,00 € 

-1.465.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 15.674: 0,00 
 
 
 
 
 
 
Γνώµη Παρατηρητηρίου για Κριτήριο 5: 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών των δήµων» (€) 

0,00 
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ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ 
(Τελευταία Μηνιαία κατανοµή ΣΑΤΑ)*12*(1-
53%) (€) 

166.210,80 

ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

1311 ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
(Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€)  

166.210,80 

 
Όσον αφορά το Κριτήριο 5 της γνώµης του Παρατηρητηρίου σας παραθέτουµε τα 
εξής: 
 

• Κριτήριο 5: Στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2013, όπως αυτό συντάχθηκε 

µε την αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στον  ΚΑ 1311 

των εσόδων µε την ονοµασία «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» έχει 

εγγραφεί πίστωση ποσού (166.210,80) ΕΥΡΩ και υπολογίστηκε σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται στην Α.6 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 30842/31-7-2013 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών & Εσωτερικών, δηλαδή:  

(29.470,00 επί 12 µήνες = 353.640,00) µείον (353.640,00 επί 53% = 187.429,20)  

ίσον 166.210,80 ΕΥΡΩ. 

Από τα παραπάνω αναφερόµενα συνάγεται ότι,   δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί  

στο σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 το ποσό των (166.210,80) 

ΕΥΡΩ για το Κριτήριο 5, που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου, 

δηλαδή (∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ – Ποσό Σχεδίου Π/Υ) , διότι είναι ήδη εγγεγραµµένη 

πίστωση ποσού (166.210,80) ΕΥΡΩ και άρα δεν υπήρχε θέµα µη συµµόρφωσης 

µε την Κ.Υ.Α. 

 
Μετά τα ανωτέρω  επέρχεται πλήρης συµµόρφωση ως προς τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014, 
γεγονός που καθιστά ρεαλιστικό το σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014  και οι 
προαναφερόµενες προσαρµογές εµφανίζονται πλέον στο διαµορφωµένο σχέδιο του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2014, το οποίο καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να υποβάλλει 
προς ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα, επισυνάπτοντας τη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου, το αριθ. πρωτ. 41742/18-10-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, 
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καθώς και την στο σκεπτικό της παρούσης διαµορφωµένη αιτιολογική έκθεση, στην 
οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014.  

 

Επίσης, στο σχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, όπως αυτό συντάχθηκε µε την 
αριθ. 320/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  πρέπει να ενσωµατωθούν και οι 
παρακάτω αλλαγές στο σκέλος των εξόδων: 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ 
(άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66)» 
εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (129.288,22) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ από 378.874,92 
ανέρχεται σε 508.163,14 ΕΥΡΩ), σύµφωνα µε  το αριθ. πρωτ. 31210/16-10-2013 
έγγραφο της Ταµειακής Υπηρεσίας, µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού 
κεφαλαίου. 

4) Ο ΚΑ των εξόδων 00.6721.0005 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ Συνδέσµου 
Πάρνηθας» µειώνεται κατά (75.408,01) ΕΥΡΩ (στον ΚΑ εναπέµεινε πίστωση 
93.979,71 ΕΥΡΩ, που ισούται µε  0,5% επί των τακτικών εσόδων του ∆ήµου ο.ε. 
2012), σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 36011/24-10-2013 έγγραφο της Ταµειακής 
Υπηρεσίας και την αριθ. 15524/16-5-1994 (ΦΕΚ 399/31-5-1994, τεύχος δεύτερο) 
απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, µε ισόποση αύξηση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµο ο.ε. 2014, το 
οποίο υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφισή του, διαµορφώνεται τελικά ως 
εξής: 

ΕΣΟ∆Α 
 

50.247.802,19 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

13.993.192,21 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

11.512.417,06 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
 

3.247.832,92 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 
 

4.943.360,00 

4  Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και 
        επιστροφές χρηµάτων 

4.876.000,00 

5  Χρηµατικό Υπόλοιπο 
 

11.675.000,00 

 
ΕΞΟ∆Α 
 

50.247.802,19 

6  Έξοδα χρήσης 
 

20.113.595,51 

7  Επενδύσεις 
 

17.258.136,29 
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8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

12.491.295,18 

9  Αποθεµατικό 
 

384.775,21 

 

 

  

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανασιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ιανοµή  
- ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 


