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        ΕΝΝΟΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Η διοικητική πράξη με την οποία 

προσδιορίζονται τα αναμενόμενα 

έσοδα και καθορίζονται τα όρια των 

εξόδων για ένα οικονομικό έτος, τα 

οποία κατατάσσονται σε ειδικούς 

λογαριασμούς κατά κεφάλαιο και 

άρθρα (ΚΑ). 



 

          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:αφορά στην αποτύπωση των  
εσόδων και των εξόδων. 
 
 -ΠΟΛΙΤΙΚΗ:πολιτική πτυχή αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές που επιθυμεί να εφαρμόσει ο Φορέας. 
 
-ΝΟΜΙΚΗ:αφορά τη φύση του προϋπολογισμού 
ως τυπικό νόμο, με την ανάγκη ύπαρξης κάποιου 
ουσιαστικού νόμου για κάθε δημόσιο έξοδο ή 
δαπάνη.  



 

          ΣΤΑΔΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Τα στάδια του Δημοτικού Προϋπολογισμού είναι 
τα εξής: 
 
    Στάδιο Κατάρτισης 
    Στάδιο Ελέγχου -Παρατηρητήριο ΟΤΑ 
    Στάδιο Έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο 
    Στάδιο Ελέγχου -Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
    Στάδιο Εκτέλεσης 
    Στάδιο Ελέγχου Υλοποίησης-Αξιολόγησης ανά    
                 τρίμηνο 



Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Π/Υ 

Άθρ.77  Ν.4172/2013 (Κοινή Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών & Εσωτερικών με τη γνώμη της ΚΕΔΕ για 
τις οδηγίες κατάρτισης, εκτέλεσης και αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού),όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 12 του Ν.4623/2019. 
 
Άθρ.64 Ν.4270/2014 (Γνώμη Παρατηρητηρίου των 
ΟΤΑ επί των προϋπολογισμών τουλάχιστον 
ισοσκελισμένων. 
 
Άθρ.49 Ν.4270/2014 (Γενικές Αρχές κατάρτισης των 
προϋπολογισμών). 
 
 



Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Π/Υ 

Άθρ.63 Ν.3852/2010 (Αρμοδιότητες Εκτελεστικής 
Επιτροπής) 
 
Άθρ.86 Ν.3852/2010 (Προϋπολογισμός Δημοτικών 
Κοινοτήτων) 
 
Άθρ.72  Ν.3852/2010 (Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής) 
 
Άθρ.266 Ν.3852/2010 (Προγραμματισμός, 
προϋπολογισμός και θέματα Οικονομικής 
Διαχείρισης Δήμων) 
 

 
 



Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Π/Υ 

ΚΥΑ 55040/21.7.2021 (ΦΕΚ 3291/26-07-2021 –
τεύχος Β΄) 
 
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 
2022 – τροποποίηση της υπ΄αριθ. 7028/2004 (Β΄253) 
απόφασης.  
 
Άθρ.76 Ν.3852/2010 (Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 78 του Ν.4555/2018. 

 
    Άθρ.155 Ν.3463/2006 (Περιεχόμενο και τύπος του 
προϋπολογισμού) 
 



βασικές αρχές και κανόνες σύνταξης του Π/Υ 

• αρχή ετήσιας διάρκειας 

• αρχή ενότητας 

• αρχή καθολικότητας 

• αρχή δημοσιότητας 

• αρχή ειδικότητας των 
πιστώσεων 

• αρχή ακρίβειας, σαφήνειας και 
ειλικρίνειας 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΤΑ 



Ισοσκελισμένος ή Πλεονασματικός 

Προϋπολογισμός 



Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ισοσκελισμένος ή 

πλεονασματικός σύμφωνα με τη 

δημοσιονομική θέση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι 

δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου τα οποία 

αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να 

εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους.  

 

Επιπλέον αναγράφεται το αποθεματικό 

αλλά και το ύψος των επισφαλειών. 
 
 

 



Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά 

προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι 

δαπάνες πολυετών συμβάσεων και οι 

δαπάνες των χρεών. 

 

 Για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα 

πρέπει να εγγραφούν εκτός από τα έσοδα 

και τις δαπάνες χρήσης και τα μη 

εισπραχθέντα και δαπανηθέντα του 

προηγούμενου έτους. 

 

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα 

εγγράφονται μόνο εφόσον στοιχειοθετείται 

από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η 

χρηματοδότησή τους. 



Στον προϋπολογισμό εγγράφονται τα έσοδα που 

μας αποδίδονται από διάφορες πηγές (π.χ. ΚΑΠ) 

στο σύνολό τους και όχι αυτά που προκύπτουν 

μετά την αφαίρεση τυχόν κρατήσεων, 

κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών κλπ. Οι 

παραπάνω μειώσεις θα καταγραφούν σε ΚΑΕ 

εξόδων και θα τακτοποιηθούν με έκδοση ΧΕΠ. 

 

Οι προβλέψεις δαπανών αποδοχών 

συνοδεύονται από λεπτομερείς καταστάσεις 

μισθοδοσίας, υπερωριών κλπ. Για την 

πρόσληψη νέου προσωπικού θα πρέπει να 

αποδεικνύεται η δυνατότητα χρηματοδότησή 

τους, από κάποια πηγή εσόδων. 

 



Στον προϋπολογισμό εγγράφονται 

υποχρεωτικά όλες οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις 

των δανείων μας. Αν υπάρχει διμερής 

συμφωνία με επιμήκυνση διάρκειας 

αποπληρωμής, αυτό πρέπει να καταγραφεί. 

 

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται μόνο 

δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

από έσοδα τα οποία αναμένεται να 

εισπραχθούν. Για το λόγο αυτό περιορίζω τις 

ελαστικές δαπάνες στις απολύτως αναγκαίες. 

 



Στον προϋπολογισμό εγγράφω τα ποσά με 

τα οποία υποχρεούμαι να επιχορηγήσω τα 

ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ του Δήμου, βάση της 

συστατικής τους πράξης.  

 

Αν όμως σε αυτήν δεν αναγράφεται 

συγκεκριμένο ποσό ή δεν είναι αυτή 

επικαιροποιημένη δύναται να εγγραφεί 

διαφορετικό ποσό με βάση τις οικονομικές 

δυνατότητες του Δήμου και με βάση την 

περσινή επιχορήγηση. 

 

 



 

Τα ποσά που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό για τα ίδια έσοδα 

υπολογίζονται με τη μεθοδολογία της ΚΥΑ  με 

βάση τα αποτελέσματα των προϋπολογισμών 

των δύο προηγούμενων ετών. 

 Το  ποσό  που  θα  προκύπτει  αναφέρεται  

ως  ‘’ανώτατο ποσό ‘’.  

Μπορώ να εγγράψω και λιγότερο, έτσι ώστε 

ο προϋπολογισμός μου να καταστεί 

περισσότερο ρεαλιστικός εκτός αν έχω 

αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 

μου. 

 



 

Στον προϋπολογισμό εγγράφω όλες τις 
απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά 
τα ΠΟΕ (ΚΑ εσόδων 32). Ακολουθώ τη 
μεθοδολογία της ΚΥΑ και υπολογίζω τις 
επισφάλειες τις οποίες και καταγράφω στον 
ΚΑΕ ΄΄85΄΄ των εξόδων. Το ποσό που θα 
προκύψει (32-85), αν από την εκτέλεση της 
στοχοθεσίας μου το θεωρώ υπερεκτιμημένο, 
μπορώ να εγγράψω και μεγαλύτερο ποσό στις 
επισφάλειες (δηλαδή στον ΚΑΕ 85). Στον 
προϋπολογισμό των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 20 (καθαριότητα – 
ηλεκτροφωτισμός) και 45 (κοιμητήρια) θα 
πρέπει να εμφανίζω τις επισφάλειες που τους 
αντιστοιχούν. 

 



 

Υποχρεώσεις από μη νόμιμες ή κανονικές 
δαπάνες που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο 
της Γενικής Λογιστικής εγγράφονται στον Π/Υ, 
αν όχι εξ ολοκλήρου τουλάχιστον κατά το ποσό 
για το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξουν οι 
προϋποθέσεις νομιμότητας ή κανονικότητας 
αυτών, πλέον των αναλογούντων τόκων 
υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων. 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες 
συντρέχουν οι ώριμες προϋποθέσεις 
παραγραφής, δε θα πρέπει να συνεχίσουν να 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό αλλά να 
διαγράφονται με τη λήψη απόφασης του 
αρμόδιου οργάνου. 

 



 

 

 

Το Συμβούλιο της  Κοινότητας 
καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού 
μόνο όταν έχουν μεταβιβασθεί σε αυτό 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και το 
Δημοτικό συμβούλιο έλαβε απόφαση 
για το ύψος του προϋπολογισμού των 
Δημοτικών Κοινοτήτων. 

 
 

 

 

 



 

Τα ΝΠΔΔ καταρτίζουν και ψηφίζουν τον 

προϋπολογισμό τους εντός των προθεσμιών 

που προβλέπεται και για τους Δήμους, χωρίς 

να απαιτείται προηγούμενη ψήφιση του 

προϋπολογισμού του οικείου Δήμου. 

 

Σε περίπτωση που προηγηθεί η ψήφιση του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ από αυτόν του 

Δήμου με τον οποίο ψηφισθεί τελικώς 

εγγραφή διαφορετικού ποσού στην 

επιχορήγηση του ΝΠΔΔ, τότε το ΝΠΔΔ 

υποχρεούται άμεσα να προβεί σε 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. 

 



 

Τακτική επιχορήγηση των ΝΠΔΔ αποτελεί το 

ποσό που αναγράφεται στην συστατική 

πράξη αυτών. Αν όμως η συστατική πράξη 

δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι 

επικαιροποιημένη τότε εγγράφεται το ποσό 

που ήταν εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό του Δήμου το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

 

Η έγκριση μπορεί να γίνει και πριν την 

ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου. 

(παρ.9 άρθρο 1 ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 

(ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β') 

 



 

 

Η έγκριση των προϋπολογισμών των 

Δημοτικών ΝΠΔΔ θα διενεργηθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού 

Συμβουλίου βάσει των άρθρων 234 παρ. 3 και 

240 παρ. 2 ΚΔΚ περίπτ. γ' παρ.1 άρθρο 72 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και με την 

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            



Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων 
Δημοτικών Κοινοτήτων (Α.Δ.Σ. έως 30/06). 

 

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων  
Κοινότητας και αποστολή του στην Ο.Ε. για έγκριση 
(έως 20/07). 

 

Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης 
Προϋπολογισμού  (έως 31/07). 

 

Κατάρτιση προσχεδίου Τ.Π.  

 



Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας με 

οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού. 

 

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης πριν τη σύνταξη προσχεδίου 

του προϋπολογισμού. Η πρόσκληση πρέπει 

να κοινοποιηθεί στα μέλη (7) επτά εργάσιμες 

ημέρες πριν τη συνεδρίαση (άρθ. 76 παρ.3 

Ν.3852/2010). 

 

Υποβολή σχεδίου τεχνικού προγράμματος 

από την τεχνική υπηρεσία στην εκτελεστική 

επιτροπή. 

 



Λήψη απόφασης εκτελεστικής επιτροπής για 

τη σύνταξη προσχεδίου τεχνικού 

προγράμματος και αποστολή του στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος 

από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Λήψη αποφάσεων από Ο.Ε. και Δ.Σ. για 

επιβολή/αναπροσαρμογή τελών ή 

δικαιωμάτων φόρων κ.λπ. 

 

 



 

Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου 

καταγράφουν όλα τα στοιχεία εσόδων, δαπανών, 

το τεχνικό πρόγραμμα, την πρόβλεψη του 

χρηματικού υπολοίπου και των χρεών καθώς και 

του ύψους του αποθεματικού στο προσχέδιο του 

προϋπολογισμού. 

 

Υποβολή προσχεδίου προϋπολογισμού στην 

εκτελεστική επιτροπή. 

 

Λήψη απόφασης εκτελεστικής επιτροπής 
σύνταξης προσχεδίου προϋπολογισμού και 
υποβολή αυτού στην οικονομική επιτροπή 
(άρθ.63δ και άρθ. 266 παρ.4 Ν.3852/2010, παρ.4 
άρθ. 77 Ν.4172/2013). 

 



 

Λήψη Α.Ο.Ε. περί κατάρτισης σχεδίου 

προϋπολογισμού (άρθ. 77 παρ.5 

Ν.4172/2013). 

 

Ενσωμάτωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (έως 20/09) (άρθ. 77 

Ν.4172/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 189 του Ν.4555/2018. 

 

  Η προθεσμία δεν είναι αποκλειστική (υπ΄αρ. 

31810/10-09-2015 και 34540/02-10-2015 

έγγραφα ΥΠΕΣΔΑ). 

 



 

Έκδοση γνώμης Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.  Δεν είναι 

δεσμευτική η γνώμη (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 

22/οικ.46703/20-11-2013, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 

53/οικ.45226/2014 και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.  Εγκ. 

41/39937/2015. 

 

Αν υπάρχουν παρατηρήσεις λόγω 

παρεκκλίσεων στα κριτήρια της αξιολόγησης 

του σχεδίου του προϋπολογισμού από το 

Π.Ο.Α. ΟΤΑ επανυποβάλω αυτό στην Ο.Ε. 

αφού πρώτα κάνω τις διορθώσεις και 

λαμβάνεται νέα Α.Ο.Ε. 

 



 

Αποστολή του σχεδίου του προϋπολογισμού 

από την Ο.Ε. στο Δ.Σ. περί λήψης απόφασης 

έγκρισης του (έως 15/11) (άρθ. 4 Ν.4111/2013) 

σε ειδική συνεδρίαση (άρθ. 266 και άρθ. 267 

του Ν.3852/2010). 

 

Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. με το ίδιο ή 

ξεχωριστό θέμα συζητείται και η έγκριση του 

Ο.Π.Δ. 

 

Αποστολή της Α.Δ.Σ. έγκρισης του 

προϋπολογισμού  και του Ο.Π.Δ. στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την επικύρωση  

αυτών. 



 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στον 

έλεγχο της Α.Δ. αυτός επιστρέφεται στο Δ.Σ. το 

οποίο υποχρεούται εντός 15 ημερών να προβεί 

στη διόρθωσή τους. 

 

Επικύρωση από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. 

 

Μετά την επικύρωση ο προϋπολογισμός 

ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.  Σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ.419/50057/2.6.2021 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ. η ενσωμάτωση των επικυρωμένων Π/Υ 

στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

γίνεται μέχρι την 31-12. 



 

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής 

κατάστασης προϋπολογισμού: 

•    α) σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή   

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα  (άρθ. 159 

παρ.5 Ν.3463/06). 

•    β) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (άρθ. 

266 παρ.6 Ν.3852/2010). 

•    γ) στο  πρόγραμμα «Διαύγεια» (άρθ. 2 & 3 

Ν.3861/2010) διότι διαφορετικά δε μπορεί να 

εκτελεσθεί (άρθ. 4 παρ.2 Ν.3861/2010). 

 

  Διαβίβαση ενός αντιγράφου προϋπολογισμού 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 



 

Σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις 

από τις Κοινότητες, την Εκτελεστική Επιτροπή 

και την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και 

δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού, αυτό καταρτίζεται από την 

Ο.Ε. 

 

Σε περίπτωση που η Ο.Ε. δεν υποβάλλει έγκαιρα 

το σχέδιο προϋπολογισμού και το ΟΠΔ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό συνέρχεται 

αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την 15-11 

και ώρα 11.00 πμ στο συνήθη χώρο 

συνεδριάσεών του και προβαίνει στη σύνταξη 

και ψήφισή τους, με δυνατότητα επανάληψης την 

επόμενη Κυριακή. 

 



 

Αν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ 

προϋπολογισμού και ΟΠΔ, τότε η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση επικυρώνει τον 

προϋπολογισμό και αναπέμπει στο φορέα 

μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και 

επανυποβολή στην Α.Δ. το αργότερο ως 10-01, 

για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου 

ως 31-01. 

 

Αν υποβληθεί μόνο ο προϋπολογισμός και όχι 

το ΟΠΔ ταυτόχρονα στην ΑΔ τότε ξεκινάει η 

διαδικασία ελέγχου, αλλά για να επικυρωθεί ο 

προϋπολογισμός θα πρέπει η ΑΔ να λάβει τη 

σχετική ΑΔΣ περί ψήφισης του ΟΠΔ. 

 



 

Παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της 

μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης των ΟΤΑ από 

τους ΚΑΠ (πλην προνοιακών  επιδομάτων): 

 

     - για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη 

βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. 

 

     - για την καθυστέρηση ψήφισης και 

αποστολής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

 

     - για την κατάρτιση και ψήφιση του 

προϋπολογισμού κατά παρέκκλιση των οδηγιών 

της ΚΥΑ. 

 

 



 

Ενεργοποίηση των διατάξεων των άρθ. 

232 κ.επ. του Ν.3852/2010 περί απόδοσης 

ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα 

(ΥΠΕΣΔΑ οικ/467/18.01.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. δεν επέρχεται καμία 

αλλαγή στις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης 

και ελέγχου  του Προϋπολογισμού (άρθρο 2 ) 

ούτε και στον τρόπο υπολογισμού των 

ομάδων εσόδων Ι και ΙΙ . 

 

Οι κυριότερες αλλαγές στην κωδικοποίηση  

είναι οι κάτωθι: 

0612 (ο κωδικός παραμένει κενός για 

μελλοντική χρήση) 

 

0615 (ο κωδικός παραμένει κενός για 

μελλοντική χρήση) 

 

 



4312 Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων 

για φυσικές καταστροφές (νέος) 

 

8243 Απόδοση επιδομάτων για φυσικές 

καταστροφές σε δικαιούχους (νέος) 

 

8249 Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους 

(νέος) 

  

 

 

 



Το ύψος της επιχορήγησης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους(ΚΑΕ 0611) 

ισούται με το γινόμενο της πρώτης τακτικής 

μηνιαίας κατανομής του 2021 επί δώδεκα 

(ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ). 

Το ύψος της επιχορήγησης για επενδυτικές 

δραστηριότητες (ΚΑ 1311) ισούται το 

γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του 

έτους 2021 επί τέσσερα. (ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-

ΝΑ5). 

Το ύψος της επιχορήγησης για την κάλυψη 

επισκευών και συντηρήσεων σχολικών 

μονάδων (ΚΑΕ 1312) ισούται με το αποδοθέν 

ποσό κατά το έτος 2021 (ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ6-

6Θ7). 

 



Το ύψος της επιχορήγησης για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών Σχολείων (ΚΑΕ 4311) 

ισούται με το γινόμενο της πρώτης τακτικής 

κατανομής του 2020 επί τέσσερα (ΔΑ: 

ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ). 

Το ύψος της επιχορήγησης για μισθώματα 

ακινήτων (ΚΑΕ 0619) ισούται με το γινόμενο της 
επιχορήγησης για το διάστημα 1ος – 4ος/2021 

επί τρία (ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ και 

6ΓΛ146ΜΤΛ6-Ε6 ). 

Το ύψος της επιχορήγησης για μισθώματα 

κτηρίων ΚΕΠ (ΚΑΕ 0619) ισούται με το γινόμενο 

της επιχορήγησης για το διάστημα 

α΄εξάμηνο/2021 επί δύο (ΑΔΑ: ΨΟ5Ρ4ΜΤΛ6-ΙΑΟ). 



Το ύψος της επιχορήγησης για δαπάνες 

πυροπροστασίας(ΚΑΕ 1214 & 1313) ισούται με 

το αποδοθέν ποσό κατά το έτος 2021 (ΑΔΑ: 

ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2). 

Το ύψος της επιχορήγησης για τους Δήμους 

του Ν. Δωδεκανήσου από το Φόρο 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων (ΚΑΕ 0613) ισούται με το αποδοθέν 

ποσό το έτος 2021 (ΑΔΑ: 6Π0Β46ΜΤΛ6-ΦΘΦ). 

Το ύψος τα επιχορήγησης που αφορά το 

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΚΑΕ 0629), ισούται με 

το αποδοθέν ποσό το έτος 2020 (ΔΑ: 

ΩΡΖ346ΜΤΛ6-Ζ01 και 6Δ5Ε46ΜΤΛ6ΧΦ5). 



 Το ύψος της επιχορήγησης που αποδίδεται σε 

όσους ΟΤΑ επιβαρύνονται από γειτονικούς 

χώρους διάθεσης απορριμμάτων (ΚΑΕ 1219) 

ισούται με το αποδοθέν ποσό το έτος 2020 

(ΔΑ:6ΘΒΤ46ΜΤΛ6-7ΣΡ ). 

 Το ύψος της επιχορήγησης για δαπάνες 

αφαλάτωσης ύδατος (ΚΑΕ 0626) ισούται με το 

γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2021, επί 

δύο (ΔΑ: ΩΗΧΒ46ΜΤΛ6-ΜΓΖ). 

 Το ύψος της επιχορήγησης για δαπάνες σίτισης 

μουσικών σχολείων και γυμνάσιων (ΚΑΕ 0619) 

ισούται με το αποδοθέν ποσό την σχολική χρονιά 

2019-2020 (ΑΔΑ: 6Ν4746ΜΤΛ6- ΘΗΡ και 

ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4 ). 

 Το ύψος της επιχορήγησης που αφορά μικρούς 

νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους (ΚΑΕ 1219) 

ισούται με το αποδοθέν ποσό κατά το έτος 2021 

(ΑΔΑ: 6ΠΞΜ46ΜΤΛ6ΤΗΑ ). 



 

 Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού 

διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής 

επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων 

των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. 

Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 

συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 

κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε 

υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που 

κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι 

λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ 8 άρθρο 77 

Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με 

την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 

4623/19)  

 



 

 

Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού 

κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή 

κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του 

προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό 

συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και 

ψήφιση του προϋπολογισμού.  (παρ 9 άρθρο 

77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε 

εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του 

άρθρου 12 του Ν. 4623/19) 

 

 

 

 



 

 

Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται 

από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 

προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται 

από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, 

συζητούνται διακριτά και τίθενται σε 

ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που 

συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από 

την οικονομική επιτροπή.  (παρ 9 άρθρο 77 

Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε 

εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του 

άρθρου 12 του Ν. 4623/19)  

 



 

Η εισήγηση είναι υποχρεωτική για την 

οικονομική υπηρεσία του Δήμου, η οποία δεν 

επιτρέπεται να υπεισέρχεται σε ζητήματα 

σκοπιμότητας,αλλά αποκλειστικά σε 

ζητήματα νομιμότητας.  

 

 

Συνεπώς, το περιεχόμενο της εισήγησης της 

οικονομικής υπηρεσίας προσιδιάζει του 

περιεχομένου του ελέγχου νομιμότητας του 

προϋπολογισμού από τον Ελεγκτή 

Νομιμότητας (αρ. 266 του ν. 3852/2010). 

 

 



 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εισήγηση 

της οικονομικής υπηρεσίας δεν είναι μεν 

δεσμευτική υπό την έννοια ότι μπορεί να 

αποτρέψει την κατάθεση μιας εναλλακτικής 

πρότασης, όμως συνοδεύει υποχρεωτικά την 

τελευταία και, σε περίπτωση που τελικά 

υπερψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο 

τυχόν εναλλακτική πρόταση που αγνοεί την 

εισήγηση και πάσχει νομιμότητας (γενικά ή 

σε επιμέρους εγγραφές), δεν θα καταστεί 

δυνατή η επικύρωση της απόφασης του 

συμβουλίου από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019) 



 

Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς 

αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση 

τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των 

προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. (παρ 

9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του 

Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την 

περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 

4623/19) 



 

Η πρόταση που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του δημοτικού συμβουλίου 

συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

 Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των 

δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων  



 

 και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση 

που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους 

επί των παρόντων. (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 

4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 189 του Ν.4555/18 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. 

β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 

4623/19) 



 

Δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία 

υποβολής των εναλλακτικών 

προτάσεων στην οικονομική υπηρεσία. 

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα 

ότι όλες οι περιγραφόμενες ενέργειες 

πρέπει να γίνουν σε εύλογο χρόνο, 

ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες 

ψήφισης και υποβολής για έλεγχο 

νομιμότητας του προϋπολογισμού. 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019) 



 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία 

εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το 

δημοτικό συμβούλιο, η πρόταση της 

Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε 

ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 

4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες 

θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας 

από την οικονομική επιτροπή πρότασης 

(απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ 

λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για 

τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.108/72349/16.10.2019) 





Διαμόρφωση εσόδων Π/Υ 

 Επιχορηγήσεις-

χρηματοδοτήσεις 

 

 Ίδια έσοδα 

 

 Απαιτήσεις ΠΟΕ 

 

 Ταμειακό υπόλοιπο 



ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 



ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ



ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 



ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ



ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

43

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



25,37% 
18,90% 

1,99% 

11,38% 

8,22% 34,15% 

Ανακεφαλαίωση Εσόδων 

Τακτικά Έσοδα 

Έκτακτα Έσοδα 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές χρημάτων-Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους 

Χρηματικό Υπόλοιπο 



ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 

6 Ειδικά έξοδα Λειτουργίας επιμέρους υπηρεσιών 

7 Έξοδα επενδύσεων επιμέρους υπηρεσιών 

8 Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις 

9 Αποθεματικό 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ   



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

62 Παροχές τρίτων 

63 Φόροι – Τέλη 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – 
Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές 

68 Λοιπά έξοδα 

ΣΥΝΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 



 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

71 

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

73 
Έργα 

74 

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 



  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 

82 Λοιπές αποδόσεις 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ 
εντός του οικονομικού έτους 

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 



  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

91 

Ποσό διαθέσιμο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 



   

42,11% 

33,44% 

23,78% 

0,67% 

Ανακεφαλαίωση Εξόδων 

Λειτουργικές Δαπάνες Χρήσης 

Επενδύσεις 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

Αποθεματικό 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Κ.Α. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

60 Αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές + παρεπόμενες παροχές 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

62 Παροχές τρίτων 

63 Φόροι – τέλη 

64 Δικαστικά έξοδα + δαπάνες δράσεων πολιτικής προστασίας 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους – Εισφορές 

68 
Φορολογικά πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας, προσαυξήσεις ασφαλιστικών 
ταμείων 

ΣΥΝΟΛΟ 



1.  Δείκτης Αυτονομίας: Τακτικά προς συνολικά έσοδα 

 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  = = ............% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  

Εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των τακτικών εσόδων στο σύνολο των εσόδων του 
Δήμου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη ως ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αυτοδυναμία του Δήμου καθώς στηρίζεται σε τακτικά έσοδα. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



2.  Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας: Ίδια Τακτικά προς Τακτικά έσοδα 

ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  

= = .......% 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  

Είναι η σχέση που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στο σύνολο των 
τακτικών εσόδων.  Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη τόσο αυξάνεται και η ανεξαρτησία του Δήμου 
από τις χρηματοδοτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και έτσι μπορεί να προγραμματίζει τις οικονομικές 
του υποχρεώσεις με βάση τοπικές πηγές εσόδων. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



3.  Δείκτης Αστάθειας: Έκτακτα προς συνολικά έσοδα 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

= = .....% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  

Εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των εκτάκτων εσόδων στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη τόσο περισσότερο εξαρτάται ο ΟΤΑ από μη 
ελεγχόμενες πηγές εσόδων σε ετήσια βάση.  Συνεπώς υπάρχει μικρή δυνατότητα αυτόνομου 
προγραμματισμού και δράσης. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



4.  Δείκτης Εξάρτησης:Σύνολο επιχορηγήσεων προς συνολικά έσοδα 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  

= = .....% 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
 
 

Εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των επιχορηγήσεων (τακτικών και εκτάκτων) του Δήμου στο 
σύνολο των εσόδων του Δήμου. Όσο αυξάνει η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο περισσότερο 
περιορίζεται η αυτοδυναμία του Δήμου και αυξάνει η εξάρτησή του από επιχορηγήσεις. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



5.  Δείκτης Ανεξαρτησίας: Ίδια έσοδα προς συνολικά έσοδα 

 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ  

= = .....% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
 

Εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων εσόδων στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. Όσο 
αυξάνει αυτός ο δείκτης, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του ΟΤΑ από τις τακτικές και έκτακτες 
επιχορηγήσεις και από άλλα έσοδα (πχ. Δάνεια) και έτσι έχει την δυνατότητα να κάνει έναν 
αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



6.  Δείκτης Απαιτήσεων: Εισπρακτέα υπόλοιπα προς συνολικά έσοδα 

 
 
 
 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  = = .....% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
 
 
 

Εκφράζει το ποσοστό των ανείσπρακτων εσόδων στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. 
Όσο μεγαλύτερος αυτός ο δείκτης τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις του Δήμου από τρίτους. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



7.  Δείκτης Ανταποδοτικών: Ανταποτικά έσοδα προς συνολικά έσοδα 

 
 
 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  = = .....% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
 
 

Ο Δείκτης Ανταποδοτικών διαμορφώνεται από το σύνολο των ανταποδοτικών 
(καθαριότητα, ύδρευση, άρδευση) προς το σύνολο των εσόδων.  Εκφράζει το βαθμό 
ανταποδοτικότητας των εσόδων. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



8.  Δείκτης Κόστους Απασχόλησης: Κόστος απασχόλησης προς συνολικά έξοδα 

 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

= = .....% 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
 
 

Εκφράζει το κόστος απασχόλησης του προσωπικού σε σχέση με το σύνολο των δαπανών.  Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα του Δήμου για επενδύσεις.  
Αντίστοιχα, όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα του 
Δήμου για υλοποίηση επενδύσεων, άσκηση κοινωνικής πολιτικής κ.α. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



9. Δείκτης Λειτουργικών δαπανών: Σύνολο λειτουργικών εξόδων χρήσης προς συνολικά έξοδα 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  = = .....% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
 
 
 

Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών εξόδων αποτελούν οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.  Υψηλές 
τιμές του δείκτη, φανερώνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων έχει διατεθεί για έξοδα χρήσης 
και έτσι δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις (έργα, αγορές παγίων κτλ.).  Από την άλλη βέβαια, μπορεί 
να σημαίνει και "αφοσίωση" του Δήμου στην παροχή υπηρεσιών. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



10. Δείκτης κάλυψης κόστους απασχόλησης προσωπικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης 
προς συνολικά τακτικά έσοδα 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ = = .....% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
 
 

Εκφράζει το ποσοστό των τακτικών εσόδων που διατίθενται για την κάλυψη του κόστους απασχόλησης. 
Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο περισσότερα χρήματα από τα τακτικά έσοδα του Δήμου 
δεσμεύονται για την κάλυψη του κόστους απασχόλησης. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



11.  Δείκτης κόστους απασχόλησης ως προς τα λειτουργικά έξοδα χρήσης: Συνολικό 
κόστος απασχόλησης προς τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 

 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

= = .......% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  
 
 
 

Εκφράζει τη συσχέτιση του κόστους απασχόλησης του Δήμου με τα έξοδα χρήσης του.  Όσο μεγαλύτερη 
είναι η τιμή του δείκτη σημαίνει ότι τόσο περισσότερο χρησιμοποιούνται οι πόροι για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών, για την εξυπηρέτηση του κόστους απασχόλησης. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



12.  Δείκτης Επενδύσεων: Συν. ποσό επενδύσεων προς συνολικά έξοδα 

 
 
 
ΣΥΝ. ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

= = ......% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
 
 

Ο Δείκτης Επενδύσεων εκφράζει τι ποσοστό των συνολικών εξόδων έχει διατεθεί σε έργα 
και επενδύσεις.  Υψηλές τιμές δείχνουν τη βούληση του Δήμου για επενδυτικές επιλογές. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



13.  Δείκτης Υποχρεώσεων: Οφειλές ΠΟΕ προς συνολικά έξοδα 

 
 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ  

= = .....% 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
 
 

 Εκφράζει το ποσοστό των απλήρωτων υποχρεώσεων που δεν έχουν εξοφληθεί ως προς το σύνολο 
των συνολικών εξόδων.  Όσο αυξάνεται αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι οφειλές του 
Δήμου προς τρίτους. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



14.  Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης: Τοκοχρεωλύσια προς τακτικά έσοδα 

 
 
ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ  

= = ......% ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
 
 
 
 

 Εκφράζει το ποσοστό των τακτικών εσόδων που προορίζεται για την κάλυψη των τοκοχρεωλυτικών 
δόσεων.  Τα τοκοχρεωλύσια προέρχονται από δάνεια που έχει συνάψει ο Δήμος με πιστωτικά 
ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, προκειμένου να καλύψει λειτουργικές και επενδυτικές 
δαπάνες. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



15.  Δείκτης Συντηρήσεως: Συντηρήσεις-επισκευές  προς συνολικά έξοδα 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  = = ......% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
 
 

Ο Δείκτης συντηρήσεως εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών συντηρήσεων και επισκευών 
στο σύνολο των δαπανών. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

......% .....% .....% .....% .....% .....% 



Δείκτης Υλοποίησης Προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα 

2017 2018 2019 2020 
2021           
έως 

31/07/2021 

Δείκτης βεβαιωμένων 
προς προϋπολογισθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δείκτης εισπραχθέντων 
προς προϋπολογισθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 



Δείκτης Υλοποίησης Προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα 

2017 2018 2019 2020 
2021           
έως 

31/07/2021 

Δείκτης βεβαιωμένων 
προς διαμορφωθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δείκτης εισπραχθέντων 
προς βεβαιωμένα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 



Δείκτης Υλοποίησης Προϋπολογισμού ως προς τα έξοδα 

2017 2018 2019 2020 
2021            
έως 

31/07/2021 

Δείκτης αναληφθέντων προς 
προϋπολογισθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δείκτης  ενταλθέντων προς 
προϋπολογισθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δείκτης  ενταλθέντων προς 
αναληφθέντων 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δείκτης πληρωθέντων προς 
προϋπολογισθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δείκτης πληρωθέντων προς 
ενταλθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

Δέικτης τιμολογηθέντων 
προς προϋπολογισθέντα 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 

..........% 
 





Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 

το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης 

 

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  

 

τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των 
Νομικών Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα 
στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)  

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει:  



Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 

 Η σύνοψη του πενταετούς επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης, του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, του ετήσιου 
προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσης του 
αποτυπώνεται σε πίνακες: 

 

Πίνακες 5ετούς προγραμματισμού 

Πίνακες ετήσιου προγραμματισμού 

Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών 
τους προσώπων δημοσίου δικαίου. (ΚΥΑ 7261 
(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και 
Οικονομικών) 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

 Στον Πίνακα Στοχοθεσίας  αποτυπώνονται σε 
ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία 
του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα 
οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα 
έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου 
οικονομικού έτους.   

 Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους 
στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ 
δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, 
ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά 
τη διάρκεια του έτους με βάση τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
εκτέλεση του και με γνώμονα το επίπεδο 
συμβολής του στην επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το 
σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το 
ν.4270/14. 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

• O OTA θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο 
πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και 
αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία 
εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του, εσόδων 
και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς 
και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν-Μάρτιος, 
Ιαν-Ιούνιος, Ιαν-Σεπτέμβριος και Ιαν-Δεκέμβριος). 

 

• Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού 
λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε 
συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί 
πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. 

 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

• Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε 
σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού 
έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την 
αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με 
γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους 
δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν.4270/14. 

• Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα 
στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά 
την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και 
θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών προκύπτει 
κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίος υποχρεώσεων) 
να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους 
κατά την 31/12. 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ 
συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων 
φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους 
οικονομικών αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα σε:  

 

 στόχους εσόδων 

   στόχους εξόδων 

   στόχους ταμειακού αποτελέσματος 

   στόχους ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων 

   στόχους οικονομικού αποτελέσματος 

 
 



Πίνακας Στοχοθεσίας  
Το ΟΠΔ Δήμου περιλαμβάνει τους πίνακες 

στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο του 
ίδιου όσο και των Ν.Π. δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου αυτού. 

 

Μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ έως 
τις 28/02 αναμορφώνω υποχρεωτικά και το ΟΠΔ. 

 

Οι στόχοι μπορούν να αναμορφωθούν μία φορά 
πλέον, μέχρι 30/06. 

 

Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που γίνονται 
μετά την 1η υποχρεωτική λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον υπολογισμό της απόκλισης.  

 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

Η απόκλιση των εξόδων υπολογίζεται πλέον 

με νέο τρόπο ως εξής (Εκτίμηση – Στόχος) και 

όχι το αντίθετο που ίσχυε ως τώρα. 

 

Η συνολική απόκλιση που μετονομάζεται 

πλέον σε απόκλιση οικονομικού 

αποτελέσματος ΟΠΔ, υπολογίζεται πλέον ως 

κάτωθι: 

 Υπολογισμός της απόκλισης των εσόδων  

–   ( Εκτέλεση – Στόχος) 

  Υπολογισμός της απόκλισης των εξόδων 

–       ( Εκτέλεση – Στόχος) 

 
 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

 

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων 

καθορίζει το στόχο του ταμειακού 

αποτελέσματος.   

 

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος 

προκύπτει απ΄τη διαφορά του ταμειακού 

αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων 

υποχρεώσεων. 

Αν ο Δήμος συνέταξε ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό ο στόχος οικονομικού 

αποτελέσματος, στη λήξη του έτους 

διαμορφώνεται σε (0). 

 



Πίνακας Στοχοθεσίας  

 

Αν όμως ο Δήμος συνέταξε πλεονασματικό 

προϋπολογισμό, ο στόχος οικονομικού 

αποτελέσματος στη λήξη του έτους θα πρέπει 

να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του 

πλεονάσματος. 

 

Ομοίως αν ο Δήμος συνέταξε 

προϋπολογισμό με αποθεματικό, ο στόχος 

οικονομικού αποτελέσματος στη λήξη του 

έτους θα πρέπει να είναι όσο και το 

αποθεματικό. 

 

 



Σύνολο Εσόδων Α΄Τρίμηνο Β΄Τρίμηνο Γ΄τρίμηνο Δ΄Τρίμηνο 

...........€ (Π/Υ ) - .......€ (ΚΑΕ 85) 
= ...........................€                                                                              
 
ΚΑΕ 85 =Προβλέψεις μη 
είσπραξης βεβαιωμένων κατά 
τα παρελθόντα οικονομικά έτη. 

............ € 
 

............ € 
 

............ € 
 

............ € 
 

Εισπραξιμότητα ανά 

τρίμηνο % 
......% ......% ......% ......% 

Στοχοθεσία Εσόδων Οικονομικού Έτους  



Σύνολο Εξόδων Α΄Τρίμηνο Β΄Τρίμηνο Γ΄τρίμηνο Δ΄Τρίμηνο 

.......€ (Π/Υ ) - ......€ (ΚΑΕ 85) = 

...............€       
                                                                       
ΚΑΕ 85 =Προβλέψεις μη 
είσπραξης βεβαιωμένων κατά 
τα παρελθόντα οικονομικά 
έτη. 

.......... € ..........€ .......... € .......... € 

Δαπάνη ανά τρίμηνο % .....% .....% .....% .....% 

Στοχοθεσία Εξόδων Οικονομικού Έτους 



Τέλος Παρουσίασης 

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 

για την προσοχή σας. 

 
 

 
 

        

  


