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                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ              
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ     

Αθήνα  29 Δεκεμβρίου 2010

Α.Π. : 74712

Θέμα: Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του 

τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των 

αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 267 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. Τις διατάξεις του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και τις υπ’ αριθμ. 2/45851/2-7-10, 2/46315/8-7-10, 

2/46835/0094/12-7-10, 2/52743/0022/5-8-10 και 2/61968/0094/17-9-10 

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών

4. Τις διατάξεις του π.δ 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες»

5.  Τις διατάξεις του ν.3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α’) «Ελλην.Στατιστικό Σύστημα-Σύσταση 

Ελλην.Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής» και την υπ’ αρθμ. 9908/Β2-
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069/2010 (ΦΕΚ 1629 Β΄) απόφασης  του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

Α΄ 98).

7. Την υπ΄ αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) και σε διόρθωση (ΦΕΚ Β΄ 60/26-1-

2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 

Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου 

ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών 

αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Στόχος της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» που προβλέπεται από το 

άρθρο 267, παρ.7 του ν.3852/2010 είναι να αποτελέσει αυτή το μέσο συλλογής, ανάπτυξης 

και διάδοσης των οικονομικών στοιχείων των δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 1 του 

παραπάνω νόμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί το Υπουργείο ως φορέας του 

Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ν.3832/2010) και ως εποπτεύουσα αρχή των εν λόγω 

φορέων γενικής κυβέρνησης. 

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη 

διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και με βάση την 

αξιολόγησή τους πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους δήμους, στα νομικά 

τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και στους συνδέσμους των δήμων, έλεγχοι όταν δεν 

ικανοποιούνται συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες αξιολόγησης.
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Άρθρο 1

Υπόχρεοι ανάρτησης στοιχείων

1. Η βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» ενημερώνεται, με ευθύνη των δήμων,

με τα οικονομικά στοιχείων των δήμων που συνιστώνται με το άρθρο 1 του 

ν.3852/2010, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών 

κοινωφελών επιχειρήσεων των άρθρων 252 και 254 και των δημοτικών ανωνύμων 

εταιρειών των               άρθρων 252 και 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) καθώς και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ν. 

1069/1080, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, με ευθύνη των συνδέσμων των 

δήμων, ενημερώνεται η βάση με τα οικονομικά τους στοιχεία. 

2. Με απόφαση του δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου ορίζεται από την 

οικονομική υπηρεσία ένας υπάλληλος, υπεύθυνος για την ενημέρωση της βάσης με τα 

στοιχεία του δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος, υπεύθυνος για τα στοιχεία των νομικών 

προσώπων του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι κατά 

προτίμηση του κλάδου Π.Ε. Οικονομικού ή Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. 

Διοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

3. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της δημοτικής 

κοινωφελούς επιχείρησης, της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης και της 

δημοτικής ανώνυμης εταιρείας ορίζεται ως υπεύθυνος για την αποστολή των στοιχείων 

στον οικείο δήμο, υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία. Στην περίπτωση που τα 

νομικά πρόσωπα δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία και εξυπηρετούνται από την 

ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δήμου, τότε ορίζεται υπεύθυνος από την οικονομική 

υπηρεσία του τελευταίου. 

4. Με απόφαση του προέδρου του συνδέσμου δήμων ορίζεται ως υπεύθυνος για την 

ενημέρωση της βάσης, υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία (κατά προτίμηση του 

κλάδου Π.Ε. Οικονομικού ή Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού 

ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Αν ο σύνδεσμος δεν

διαθέτει ταμειακή υπηρεσία και εξυπηρετείται από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου 

της έδρας του ή από την ταμειακή υπηρεσία άλλου δήμου μέλους του, τότε ορίζεται 

υπεύθυνος από την οικονομική υπηρεσία του τελευταίου. 

5. Σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις οι υπεύθυνοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 

τους από την ίδια υπηρεσία.
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6. Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων είναι υπεύθυνοι για την τακτική

και έγκαιρη ενσωμάτωση στη βάση των στοιχείων των δήμων, των νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων τους, των 

δημοτικών ανωνύμων εταιρειών και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης –

αποχέτευσης.                                                               

Άρθρο 2

Περιεχόμενο και χρόνος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων ενημερώνεται από τους δήμους και τους συνδέσμους δήμων, με τα 

ακόλουθα στοιχεία :    

α) Στοιχεία του δήμου

     Σε μηνιαία βάση ενσωματώνονται στη βάση από τους δήμους τα ακόλουθα :

- εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, μηνιαίος απολογιστικός πίνακας 

υλοποίησης του προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού,  ανά υπηρεσία,  

ενσωματώνοντας τις τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού

- εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, το μηνιαίο ισοζύγιο του 

γενικού καθολικού της γενικής λογιστικής με τριτοβάθμιους λογαριασμούς. 

    Σε ετήσια βάση, τα ακόλουθα :

- μετά το τέλος του οικονομικού έτους και μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επομένου έτους, 

οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων τροφοδοτούν τη βάση με εκτιμήσεις ως προς τα 

απολογιστικά στοιχεία (προσωρινός απολογισμός), σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού 

αριθμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

- τα ετήσια τελικά απολογιστικά στοιχεία (τελικός απολογισμός) ενσωματώνονται στη βάση, 

σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, ανά υπηρεσία, το αργότερο μέχρι την 30η

Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος αναφοράς.  

Στην ίδια προθεσμία ενσωματώνονται στη βάση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 

προβλέπονται από το π.δ  315/1999 και συγκεκριμένα :

α) Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως

β) Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
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δ) Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης

ε) Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως

στ) Το πιστοποιητικό και η έκθεση ελέγχου που έχει υποβάλλει προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής

β) Στοιχεία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου και των συνδέσμων 

των δήμων 

    Σε τριμηνιαία βάση και εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς, 

ενσωματώνεται στη βάση, από τους δήμους, ο τριμηνιαίος απολογιστικός πίνακας 

υλοποίησης του προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού,  

ενσωματώνοντας τις τυχόν αναμορφώσεις  του προϋπολογισμού.

    Σε ετήσια βάση και το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το 

οικονομικό έτος αναφοράς, ετήσιος απολογιστικός πίνακας υλοποίησης του 

προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού.

Τα ανωτέρω οικεία στοιχεία ενσωματώνονται στη βάση από τους συνδέσμους των δήμων.

γ) Στοιχεία των δημοτικών επιχειρήσεων 

   Σε τριμηνιαία βάση και εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, 

ενσωματώνεται στη βάση από τους δήμους το τριμηνιαίο ισοζύγιο του γενικού καθολικού 

της γενικής λογιστικής, με τριτοβάθμιους λογαριασμούς. 

   Σε ετήσια βάση και το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το 

οικονομικό έτος αναφοράς, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

δ) Στη βάση ενσωματώνονται, για όλους τους ανωτέρω φορείς , τα ακόλουθα στοιχεία :

- τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που καθορίζονται στην εγκύκλιο 2/61968/0094/17-9-

2010 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3845/2010 

(ΦΕΚ 65 Α’), εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. Ειδικώς για τα 

στοιχεία των δήμων, πρώτος μήνας αναφοράς είναι ο Δεκέμβριος 2010, με προθεσμία 

ενσωμάτωσης αυτών στη βάση την 10η Ιανουαρίου 2011.

- εκτιμήσεις ως προς τα απολογιστικά στοιχεία (προσωρινός απολογισμός) για το έτος  

2010, μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2011. Τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία που 

αφορούν στους δήμους και στις κοινότητες που συνενώνονται, σύμφωνα με το ν.3852/2010

καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ενσωματώνονται στη βάση από το νέο δήμο. 
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- τα ετήσια τελικά απολογιστικά στοιχεία (τελικός απολογισμός) για το έτος  2010 μέχρι 

μέχρι την 30η Ιουλίου 2011. Τα τελικά απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στους δήμους 

και στις κοινότητες που συνενώνονται, σύμφωνα με το ν.3852/2010 καθώς και στις 

επιχειρήσεις και στα νομικά  πρόσωπα αυτών ενσωματώνονται στη βάση από το νέο δήμο.

ε) Πρόσθετα στοιχεία δήμων

    ε.1) Στοιχεία του μητρώου δεσμεύσεων κατά το π.δ 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’) και 

συγκεκριμένα περιληπτικό πίνακα των, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα (κυλιόμενο 

άθροισμα), εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, παρ.6 του π.δ 113/2010, σε επίπεδο δευτεροβάθμιων 

κωδικών δαπανών.  

Οι κωδικοί αυτοί καταγράφονται στις ακόλουθες έξι (6) στήλες : 

- προϋπολογισθέντα

- αναμορφώσεις

- διαμορφωθέντα

- αναληφθείσες δαπάνες (εκκρεμείς δεσμεύσεις)

- απλήρωτες υποχρεώσεις

-  ληξιπρόθεσμες οφειλές 90 ημερών

ε.2) Στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων

Οι δήμοι καταχωρούν μηνιαία στοιχεία σχετικά με τα βεβαιωθέντα έσοδα (εν ευρεία και 

στενή έννοια), τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων προς αυτούς και τα διοικητικά μέτρα στα 

οποία έχουν προβεί, προκειμένου να επιδιώξουν την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών 

οφειλών. Συγκεκριμένα καταχωρούν τα έσοδα, σε επίπεδο τριψήφιων κωδικών αριθμών,

συνολικά για τις υπηρεσίες, καταγράφοντας αυτούς στις εξής στήλες :

1. Βεβαιωθέντα εν ευρεία έννοια (χρηματικός κατάλογος)

2. Ταμειακώς βεβαιωθέντα

3. Εισπραχθέντα

4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές (κατά Κ.Ε.Δ.Ε)

5. Εισπραχθείσες, ληξιπρόθεσμες οφειλές
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6.Ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τις οποίες έγινε στέρηση φορολογικής ενημερότητας 

7. Ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες ξεκίνησε η λήψη μέτρων κατά Κ.Ε.Δ.Ε ή 

εφαρμόσθηκε οποιοδήποτε άλλο μέτρο για την επιδίωξη της είσπραξης 

ε.3) Τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/46315/8-7-

10 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’) και αφορούν στα μηνιαία στοιχεία αριθμού υπαλλήλων και 

δαπανών μισθοδοσίας για τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. 

Άρθρο 3

Οργάνωση και λειτουργία της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών των Ο.Τ.Α., με την 

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.).

Η βάση δεδομένων τηρείται αρχικά με ειδική διαδικτυακή εφαρμογή και εν συνεχεία μέσω 

κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας. Τα πληροφορικά συστήματα των δήμων 

επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών - διεπαφών  

(Web Services).

Κατά το χρόνο τήρησης της βάσης με ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, οι σύνδεσμοι των 

δήμων και οι δήμοι καταχωρούν τα οικονομικά τους στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων τους, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και το χρόνο που ορίζεται στην παρούσα. Με την έναρξη λειτουργίας του 

κόμβου διαλειτουργικότητας, η βάση δεδομένων τροφοδοτείται αυτοματοποιημένα από το 

πληροφοριακό σύστημα (πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης) των δήμων, με τα 

προαναφερόμενα στοιχεία. 
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Άρθρο 4 

Χρήστες της βάσης

Στη βάση δεδομένων έχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης προς άντληση 

στοιχείων, κατόπιν εφαρμογής συγκεκριμένης διαδικασίας ταυτοποίησης, οι υπηρεσίες των 

δημόσιων και ανεξαρτήτων αρχών που, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είναι 

αρμόδιες για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των οικονομικών 

στοιχείων των ανωτέρω φορέων και ιδίως :

α) Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και η Αυτοτελής Υπηρεσία 

Εποπτείας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης

β) Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου 

Οικονομικών

γ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο

δ) Η  Ελληνική Στατιστική Αρχή

ε) Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε)

Προς το σκοπό αυτό ορίζονται από τους φορείς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, 

οι χρήστες της βάσης με τους αναπληρωτές τους. Μητρώο με τα στοιχεία των χρηστών 

τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..

Η έκταση του δικαιώματος πρόσβασης των χρηστών στα στοιχεία της βάσης δεδομένων 

συναρτάται με τη θεσπισμένη αρμοδιότητά τους. Η άντληση της συγκεκριμένης 

πληροφόρησης γίνεται από τους ίδιους, με καθορισμό των στοιχείων (μεταβλητών) για τη 

διαμόρφωση των σχετικών πινάκων αυτοματοποιημένα από τη βάση.  

Άρθρο 5

Χρόνος έναρξης της λειτουργίας της βάσης δεδομένων

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων από τους δήμους και τους συνδέσμους των δήμων 

ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2011, με πρώτο μήνα αναφοράς για τα μηνιαία οικονομικά

στοιχεία τον Ιανουάριο 2011 και προθεσμία ενσωμάτωσης αυτών στη βάση σύμφωνα με τα 

ανωτέρω οριζόμενα. Όλοι οι δήμοι ενσωματώνουν στη βάση τα μηνιαία οικονομικά τους 

στοιχεία που καθορίζονται στην εγκύκλιο 2/61968/0094/17-9-2010 του Γενικού 
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Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’), με 

πρώτο μήνα αναφοράς το Δεκέμβριο 2010. 

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων με το μηνιαίο ισοζύγιο από τους δήμους που δεν 

τηρούσαν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το έτος 2010 καθώς και από τους νέους 

δήμους που προήλθαν από συνένωση ΟΤΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.3852/2010, ξεκινά την 1η Απριλίου 2011, με πρώτο μήνα αναφοράς το Μάρτιο 2011 και 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η Απριλίου.  Για τους δύο πρώτους μήνες του 

2011, οι ανωτέρω δήμοι ενσωματώνουν στη βάση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

μήνα αναφοράς, μόνο τα ανωτέρω οριζόμενα μηνιαία στοιχεία εσόδων και δαπανών που 

προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.

Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις η ενημέρωση της βάσης 

δεδομένων με τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που καθορίζονται στην εγκύκλιο 

2/61968/0094/17-9-2010 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ξεκινά την 1η Απριλίου 

2011, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τις παρ. 4 του άρθρου 103, 1 του 

άρθρου 109 και 1 του άρθρου 110 του ν.3852/2010 διαδικασίας συγχώνευσης αυτών και 

αφορά το μήνα Μάρτιο.

Άρθρο 6

Αριθμοδείκτες αξιολόγησης

Για τις ανάγκες αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων που τηρούνται στη βάση 

δεδομένων, εξάγονται αυτόματα ή με τις κατάλληλες στατιστικές επεξεργασίες 

αριθμοδείκτες για κάθε δήμο.

Οι αριθμοδείκτες υπολογίζονται και εξάγονται σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού εσόδων και

εξόδων, ανά υπηρεσία, και ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι : 

α) Αριθμοδείκτες με βάση τον προϋπολογισμό – απολογισμό των δήμων

- Αριθμοδείκτες δομής εσόδων / εξόδων: ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας και 

υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα / έξοδα, καθώς και ανά υπηρεσία.

- Αριθμοδείκτες εσόδων / εξόδων ανά κάτοικο, με βάση την απογραφή πληθυσμού της 

ΕΛΣΤΑΤ: α) συνολικά έσοδα / έξοδα ανά κάτοικο, β) ίδια έσοδα ανά κάτοικο, γ) 

ανταποδοτικά έσοδα ανά κάτοικο, δ) φόροι & τέλη ανά κάτοικο, δ) έξοδα χρήσης ανά 

κάτοικο, ε) επενδύσεις ανά κάτοικο.
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- Αριθμοδείκτες οικονομικής επίδοσης : α) βεβαιωθέντα, εν ευρεία έννοια, έσοδα / 

προϋπολογισθέντα έσοδα β) ταμειακώς βεβαιωθέντα έσοδα / προϋπολογισθέντα έσοδα,              

γ) πληρωθέντα έξοδα / προϋπολογισθέντα έξοδα, δ) εισπραχθέντα έσοδα / βεβαιωθέντα 

έσοδα, ε) αναμορφώσεις / προϋπολογισθέντα έσοδα, στ) ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων 

/ ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές, ζ) εισπραχθέντα έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές / 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, η) ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων για τις οποίες εφαρμόστηκαν 

μέτρα είσπραξης / σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών

- Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης με βάση το άρθρο 264, παρ. 1, περ.α και β. του 

ν. 3852/2010, όπως εξειδικεύθηκε με την υπ’ αριθμ. 43093/2010 (ΦΕΚ 1153 Β΄)           

Υπουργική Απόφαση.

- Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού δήμων : κόστος απασχόλησης / συνολικά έξοδα, κόστος 

απασχόλησης / έξοδα χρήσης, κόστος απασχόλησης (προσωπικό) /  αριθμό 

απασχολουμένων

- Αριθμοδείκτες συσχέτισης εσόδων – εξόδων: α) σύνολο επιχορηγήσεων / συνολικά 

έξοδα, έξοδα χρήσης / τακτικά έσοδα, γ) αμοιβές και έξοδα προσωπικού / τακτικά 

έσοδα, δ) κόστος ανταποδοτικών υπηρεσιών / ανταποδοτικά έσοδα, ε) Κ.Α.Π. / 

Λειτουργικές δαπάνες, στ) επιχορηγήσεις και δάνεια για επενδύσεις / επενδυτικές 

δαπάνες και αντίστοιχα τοκοχρεολύσια

Επιπλέον δείκτες που δεν παρουσιάζονται στη βάση, δύναται να διαμορφώνονται από το 

χρήστη, με επιλογή των ανάλογων μεταβλητών από τα οικονομικά στοιχεία.

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες είναι δυνατό να υπολογίζονται και να εξάγονται σε επίπεδο 

τετραψήφιου κωδικού αριθμού εσόδων και εξόδων, ανάλογα με τις ανάγκες ειδικότερων 

αναλύσεων και επεξεργασιών.

β) Αριθμοδείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου των δήμων

Οι αριθμοδείκτες υπολογίζονται και εξάγονται σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ή και 

δευτεροβάθμιου λογαριασμού και ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι :

- Αριθμοδείκτες δομής οικονομικών καταστάσεων: ποσοστιαία συμμετοχή κάθε 

λογαριασμού στο ενεργητικό /παθητικό, στα αποτελέσματα χρήσης και στον 

λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης.
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- Αριθμοδείκτες ανά κάτοικο: α) λειτουργικά έσοδα ανά κάτοικο, β) ίδια έσοδα ανά 

κάτοικο, γ) λειτουργικά έξοδα ανά κάτοικο, δ) αποτέλεσμα ανά κάτοικο (πλεόνασμα ή 

έλλειμμα), ε) πάγιο ενεργητικό ανά κάτοικο, στ) σύνολο ενεργητικού ανά κάτοικο και ζ) 

ίδια κεφάλαια ανά κάτοικο.

- Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας: αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, 

αποδοτικότητας ενεργητικού, αποδοτικότητας επί του συνολικά απασχολούμενου 

κεφαλαίου.

- Αριθμοδείκτες ρευστότητας : οι αριθμοδείκτες γενικής, ειδικής και ταμειακής 

ρευστότητας.

- Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων: α) ξένα προς ίδια κεφάλαια β) ξένα προς συνολικά 

κεφάλαια γ) ίδια προς συνολικά κεφάλαια.

- Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας: α) κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων σε 

φορές, β) κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων σε ημέρες, γ) κυκλοφοριακής 

ταχύτητας συνολικού ενεργητικού και δ) κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού.

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες είναι δυνατό να υπολογίζονται και να εξάγονται σε επίπεδο 

τριτοβάθμιου ή και τεταρτοβάθμιου λογαριασμού, ανάλογα με τις ανάγκες ειδικότερων 

αναλύσεων και επεξεργασιών.

Η Διεύθυνση Οικονομικών των Ο.Τ.Α., με την τεχνική και επιστημονική στήριξη της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α, καταρτίζει ειδική έκθεση, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι 

αριθμοδείκτες και το σύστημα αξιολόγησης αυτών σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις των 

άρθρων 262, παρ.4, 264, παρ.3, 266 παρ. 7, 267, παρ.7 και 277 του ν.3852/2008.

Ειδικότερα :

- Καθορισμός των δεικτών και του συστήματος αξιολόγησης αυτών, βάσει των οποίων η 

Διεύθυνση Οικονομικών των Ο.Τ.Α. εισηγείται στον Υπουργό την ανάγκη αξιολόγησης των 

οικονομικών στοιχείων συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας – δήμου από ορκωτούς ελεγκτές 

(άρθρο 262, παρ.4).

- Καθορισμός των δεικτών και του συστήματος αξιολόγησης αυτών, ως προς τη 

δυνατότητας οικονομικής αναπλήρωσης της προπληρωμής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους συγκεκριμένων δήμων εντός του έτους (άρθρο 264, παρ.3).

- Καθορισμός των δεικτών και του συστήματος αξιολόγησης αυτών ως προς τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο το ύψος 
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των προϋπολογισθέντων εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου 

οικονομικού έτους (άρθρο 266 παρ. 7).

- Καθορισμός των δεικτών και του συστήματος αξιολόγησης αυτών, προς πραγματοποίηση 

ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 267, παρ.7)

- Καθορισμός των δεικτών και του συστήματος αξιολόγησης αυτών, ως προς την κανονι 

κότητα της είσπραξης των ταμειακά βεβαιωθέντων εσόδων και καθορισμός τιμών που 

δηλώνει αδράνεια είσπραξης (άρθρο 277 «έλεγχος είσπραξης εσόδων»).

Άρθρο 7

Κυρώσεις

Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης στη 

βάση των οικονομικών στοιχείων του δήμου, των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαί

ου και των επιχειρήσεων του στη βάση δεδομένων. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής 

συνιστά για το δήμαρχο σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος (άρθρο 283, παρ.21 

ν.3852/2010).

Η μη ενσωμάτωση ή η καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη βάση των οικονομικών στοιχείων από 

τους δήμους, επισύρει κατά περίπτωση τις ακόλουθες κυρώσεις :

α) Παρακρατείται και δεν αποδίδεται στο δήμο η μηνιαία τακτική επιχορήγηση από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση των στοιχείων στη 

βάση (άρθρο 7, παρ.5 π.δ 113/2010)

β) Επιβάλλεται  πρόστιμο σε βάρος του δήμου που ανέρχεται από πέντε τοις εκατό (5%) 

έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του άρθρου 259 

του ν.3852/2010, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, το οποίο 

παρακρατείται κατά την κατανομή των Κ.Α.Π. του επόμενου έτους. 

γ) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν.3832/2010 για τους δήμους, 

με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ,επιβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του 

δήμου ή του συνδέσμου δήμων ή στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο του συνδέσμου οι 

ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις :

- Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία και 

πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει 

άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης. Οι διοικητικές κυρώσεις 
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είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά 

επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                           Ο Υπουργός

                                                                                           Γ. Ραγκούσης
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