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- Τµήµα Οικον. ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού  
- Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας  
   Οικον. Στοιχείων Τ.Α. 

Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδ. : 101 83, ΑΘΗΝΑ 
 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών 
και των νοµικών τους προσώπων 

 

Σχετική νοµοθεσία:  

α. Άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (Α΄ 167) και άρθρο 4 ν.4111/2013 (Α΄18 -∆ιορθ.σφαλµ. στο 
Α΄33 ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόµου. 

β. Άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

γ. Υπ’ αριθµ. 23976/26.07.2016 (Β΄2311) και 23977/26.07.2016 (Β΄2312) αποφάσεις των 
Υπουργών Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών. 

δ. Υπ’ αριθµ. 26945/31.07.2015 (Β΄1621 - ∆ιορθ.σφαλµ. στο Β΄1678) και 26947/31.07.2015 
(Β΄1622) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών. 

Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών σας κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που 
πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των φορέων 
αρµοδιότητάς σας, κρίνουµε σκόπιµη την επισήµανση ορισµένων θεµάτων που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής νοµοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείµενο ερωτηµάτων που 
υπεβλήθησαν στο Υπουργείο µας από τις υπηρεσίες σας ή και από ΟΤΑ και νοµικά τους πρόσωπα.  

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που πρόκειται να ασκηθεί από τις 
υπηρεσίες σας να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 

Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων                                                                                      
του µπορεί να αναζητηθεί στον                                                                                                
ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα 
«http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/» 

Αθήνα  30 Νοεµβρίου  2016 
 
Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 38577 

 
ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωµένες      

∆ιοικήσεις  της χώρας 
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A. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων κάθε δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας ή το προσχέδιο του προϋπολογισµού δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα 
στην οικονοµική επιτροπή (από τα τοπικά συµβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή 
δεν γνωµοδοτήσει εγκαίρως η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την 
οικονοµική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόµου η δυνατότητα στην οικονοµική 
επιτροπή του δήµου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα 
προηγούµενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να 
καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη 
ψήφιση του προϋπολογισµού ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 
4 και 78, παρ.3 του ν. 4172/2013).  Η οικονοµική επιτροπή έως την 5η Σεπτεµβρίου µεριµνά για την 
ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να 
παράσχει τη γνώµη του επ’αυτού.  

2. Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆) που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ.4 του 
ν.4111/2013 καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρµόδια Αρχή µαζί µε 
τον προϋπολογισµό του ΟΤΑ και του κάθε νοµικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠ∆ 
(άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 7261/22.02.2013 Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
(Β΄450), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Συγκεκριµένα, στο ΟΠ∆ εντάσσονται τα νοµικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο 
εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ (µπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-general-government-entities). Το δηµοτικό / περιφερειακό 
/ συµβούλιο,  έως τη 15η Νοεµβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισµό σε µια ειδική γι΄αυτόν 
συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠ∆» και η απόφαση του συµβουλίου (µετά του προϋπολογισµού και 
των πινάκων του ΟΠ∆) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην οικεία 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Α.∆.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε αυτός να 
ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νοµικών 
προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συµβούλιο, 
προκειµένου να ενσωµατωθεί στο ΟΠ∆ του δήµου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εµπρόθεσµα από το 
δηµοτικό / περιφερειακό συµβούλιο.  

Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο φορέας µεριµνά για την ενσωµάτωσή του 
στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον 
έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισµός έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες, 
αλλά το ΟΠ∆ χρήζει τροποποίησης ή συµπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν µπορεί να επικυρωθεί, 
τότε ο προϋπολογισµός επικυρώνεται και αναπέµπεται στο φορέα µόνο το ΟΠ∆ προς διόρθωση και 
επανυποβολή στην Α.∆. το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2017, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή 
η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 
ν.4172/2013 σε συνδυασµό µε άρθρο το 6 της υπ’ αριθµ. 7261/22.02.2013 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως ισχύει). 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας Απόφαση συµβουλίου 
µε την οποία ψηφίζεται µόνο ο προϋπολογισµός και όχι το ΟΠ∆, ή εάν δεν υποβληθούν µαζί οι 
σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε, προς επίσπευση των διαδικασιών, θα πρέπει να ξεκινήσετε 
τον έλεγχο του προϋπολογισµού, ενηµερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του 
για άµεσο προγραµµατισµό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του ΟΠ∆ επί τη βάσει των στοιχείων 
του ψηφισθέντος προϋπολογισµού (εν προκειµένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί µε απόφασή 
του σε τροποποίηση / συµπλήρωση της προηγούµενης Απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε 
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την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός είτε µε νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το ΟΠ∆ επί 
τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος προϋπολογισµού). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα 
πρέπει να προβούν σε επικύρωση του προϋπολογισµού (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις 
σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική Απόφαση του συµβουλίου περί ψήφισης του ΟΠ∆ επί τη 
βάσει των στοιχείων του συγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

Τέλος σας υπενθυµίζουµε ότι στο πλαίσιο της ορθής εφαρµογής των οδηγιών των σχετικών 
ΚΥΑ σε συνδυασµό µε τη λοιπή νοµοθεσία που διέπει την κατάρτιση και τον έλεγχο των 
προϋπολογισµών των ΟΤΑ, ως φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το ΥΠΕΣ στην ιστοσελίδα του, 
έχει καθιερώσει την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» µε σκοπό να διευκολύνει το σύνολο της 
διαδικασίας αλλά και να αποσαφηνίσει τυχόν απορίες και εξειδικευµένα ερωτήµατα των 
εµπλεκόµενων φορέων. Επιπρόσθετα, στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται Παράρτηµα ΙΙΙ στο 
οποίο παρατίθεται µέρος των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων προϋπολογισµών έτους 2016,  
αναφορικά µε τις µεθόδους υπολογισµού οι οποίες ισχύουν αναλογικά και τα επόµενα έτη. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ∆ΗΜΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Στον προϋπολογισµό του φορέα δεν µπορεί να σηµειώνεται καµία απόκλιση από το 
εγκεκριµένο κωδικολόγιο. Επιτρέπεται η περαιτέρω ανάλυση των τετραψήφιων ΚΑΕ µε βάση τις 
ανάγκες του, µε την εξαίρεση όσων αναλυτικών υποκωδικών ορίζονται στο κωδικολόγιο. 
Οποιαδήποτε απόκλιση, αποτελεί αιτία αναποµπής του αρχικού προϋπολογισµού και των µετέπειτα 
αναµορφώσεών του. 

2. Σε περιπτώσεις όπου έχουν διαπιστωθεί στους ΟΤΑ ταµειακά ελλείµµατα, χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: 

α) Το ταµειακό έλλειµµα να εµφανίζεται στο χρηµατικό υπόλοιπο του προϋπολογισµού, έως 
ότου εκδοθεί το τελικό πόρισµα του διαχειριστικού ελέγχου και  

β) να γίνει εγγραφή ισόποση µε το εκτιµώµενο ύψος του ελλείµµατος στο σκέλος των 
εξόδων, στον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα 
ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους». Η εν λόγω εγγραφή θα πρέπει να γίνεται σε διακριτή ανάπτυξη 
του ΚΑΕ 8511 έτσι ώστε να µη δηµιουργείται σύγχυση κατά τον υπολογισµό, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο των ανώτατων ορίων του άρθρου 3, παρ. Β.2 της υπ’ αριθµ. 23976/26.07.2016 
σχετικής ΚΥΑ. 

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειµµα ο προϋπολογισµός αναµορφώνεται 
και θα πρέπει: 

γ) το χρηµατικό υπόλοιπο του δήµου να µειωθεί κατά το βεβαιωθέν ποσό και 

δ) να γίνει ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις». 

Λοιπές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν λογιστικής τακτοποίησης θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται από τους ΟΤΑ  µε τη διενέργεια των απαραίτητων µεταβολών στις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού για την εµφάνιση των σχετικών εσόδων – εξόδων που τις αφορούν. 

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νοµιµότητα του 
ψηφισθέντος από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο προϋπολογισµού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική 
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απόφαση διατυπώνονται  ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιµέρους εγγραφές του, αυτός  
(προϋπολογισµός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριµένος και 
καθίσταται άµεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νοµίµως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραµµένων και 
ελεγχθέντων ως νόµιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 
97/2014). 

4.  Η µεθοδολογία υπολογισµού των ποσών που εγγράφονται στις στήλες που περιλαµβάνει 
ο προϋπολογισµός, µε τίτλο « ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12……» στα ΕΣΟ∆Α και στη 
στήλη µε τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31.12……» στις ∆ΑΠΑΝΕΣ, παρέχεται µε την 
Συχνή Ερώτηση – Απάντηση 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας. 

5. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν 
από µη νόµιµες ή µη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον προϋπολογισµό τουλάχιστον ως προς 
το ποσό κατά το οποίο εκτιµάται ότι θα υπάρξει συνδροµή των προϋποθέσεων νοµιµότητας ή 
κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωµή του 
ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερηµερίας και δικαστικών εξόδων. Σε 
κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου χειρισµού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο 
κίνδυνος εµφάνισης µελλοντικής αδυναµίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και 
συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισµένο τον προϋπολογισµό του) εξαιτίας 
γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεµών δικαιολογητικών που θα 
καθιστούν άµεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως µη νόµιµες ή µη 
κανονικές. 

6. Αναφορικά µε το ζήτηµα εγγραφής στον προϋπολογισµό δαπανών για τις οποίες 
βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, στον ετήσιο προϋπολογισµό πρέπει να εµφανίζονται, 
τουλάχιστον τα ποσά εκείνα για τα οποία ο δήµος εκτιµά ότι θα υπάρξουν τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισµός, οι οποίες θα εκδικάσουν την πληρωµή 
των σχετικών ποσών. Η ανωτέρω εκτίµηση θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν γνωµοδότησης των 
κατά περίπτωση παρεχόντων νοµική συνδροµή στο δήµο.  

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση αφορά τον οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης απαλλοτριώσεων και εφόσον προβλέπεται ότι αυτές θα 
συντελεστούν εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισµός, σε αυτόν εγγράφεται τουλάχιστον το 
ποσό που αναφέρεται στην απόφαση για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Τυχόν 
αλλαγές που θα προκύψουν µε την απόφαση του οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης θα 
εισαχθούν στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 

7. Το χρηµατικό ποσό που λαµβάνουν ΟΤΑ α' βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που 
ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισµού που καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) 
απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως έκτακτη χρηµατοδότηση για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
2/57103/∆ΠΓΚ/23.06.2016 (Β 1932) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και τις οδηγίες που 
παρασχέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 15/22880/12.07.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου µας, εγγράφονται 
στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισµού, στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων». Το ποσό που εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισµό έτους 
2017 µπορεί να είναι: 

α) ίσο του ποσού που προσδιορίζεται µε τη σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού 
Εσωτερικών, εφόσον από την έκδοση αυτής, ο φορέας δεν έχει προβεί σε πληρωµή δαπανών ή 
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β) µικρότερο του ποσού που προσδιορίζεται µε τη σχετική απόφαση επιχορήγησης του 
Υπουργού Εσωτερικών, στην περίπτωση που ο φορέας µεταφέρει στον προϋπολογισµό έτους 2017 
το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης όπως αυτό προκύπτει κατόπιν πληρωµών και στη βάσει των 
εκτιµήσεων απορρόφησης του έτους 2016. 

Υπογραµµίζεται, ότι η ως άνω εγγραφή διαπιστώνεται από την ύπαρξη της απόφασης 
επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών. 

8. Τα προβλεπόµενα έσοδα από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ θα πρέπει να εγγράφονται εφεξής 
στον ΚΑΕ 1329 και όχι στον ΚΑΕ 1322 «Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς µέσω του εθνικού 
τµήµατος του Π∆Ε», δεδοµένου ότι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ είναι διακριτό πρόγραµµα 
χρηµατοδοτούµενο από πόρους διάφορους του Π∆Ε. 

9. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2017 και εφεξής, στους κωδικούς: 

α) 0112 «Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο 5 του Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 του 
ν.δ. 4260/62)» και 

β) 0125 «∆ικαιώµατα βοσκής»  

εγγράφονται τα έσοδα από µισθώµατα και τα δικαιώµατα βοσκής µόνο για τις εκτάσεις που 
είναι κυριότητας δήµων, καθώς οι πόροι από τη διαχείριση των δηµοσίων εκτάσεων θα 
αποτελέσουν έσοδα των οικείων περιφερειών, δεδοµένης της τροποποίησης του σχετικού 
νοµοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αρ. 6 και 7 του ν. 
4351/2015). 

10. Η υποκατηγορία εσόδων 062 διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

«062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Βπερίπτ. 17 ν. 3852/10) 

0622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθµού από τα µισθώµατα εκµίσθωσης δικαιωµάτων 
µεταλλειοκτησίας του ∆ηµοσίου σε δηµόσιους µεταλλευτικούς χώρους (ν. 4203/2013, άρθρο 12 
παρ. 2). 

0623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθµού από τα εισπραττόµενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις 
µεταλλείων (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3) 

0629 Λοιπά έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους». 

11.. Η υποκατηγορία εσόδων 169 διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

«169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

1691 Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων 
προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 ν. 1650/1986) 

1692 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων  (άρθρο 16 ν. 
2508/97) 

1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

1694 Έσοδα των δήµων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε 
τρίτους 

1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 
"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α"». 
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2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

1. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη γενικών αναγκών 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίσες µε το ποσό που 
προκύπτει από το γινόµενο της τακτικής κατανοµής του µηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε 
στο δήµο, επί δώδεκα. 

2. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες προς κάλυψη, λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόµου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει 
από το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στον δήµο κατά το τρέχον έτος, 
επί τέσσερα. Επιτρέπεται ο επιµερισµός του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 0614 για το µέρος που ο 
φορέας εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον 
Κ.Α. 0615 αυτό που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς 
τροχονόµους. 

3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδοµάτων 
(Κ.Α Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) 
πρέπει να είναι ίσες µε τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στους «µητροπολιτικούς» δήµους το 
πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού έτους 2016, επί δύο. Τα ποσά που θα εγγραφούν στους οικείους 
προϋπολογισµούς και εφόσον δεν υπάρχει διάταξη νόµου που να ρυθµίζει διαφορετικά το ζήτηµα, 
θα προκύψουν σε συνεργασία µε τους διοικητικά υποστηριζόµενους δήµους που βάσει του άρθρου 
31 του ν.4257/2014 αναλαµβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την 
άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας και θα πρέπει να είναι αντιστοίχως µειωµένα για τους 
µητροπολιτικούς δήµους µε τα ποσά που θα εγγραφούν στους διοικητικά υποστηριζόµενους 
δήµους.  

4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν σε µισθώµατα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που 
αποδόθηκε στο δήµο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – 
Απριλίου 2016 επί τρία. 

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό από το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών 
και Νοµικών Προσώπων (Κ.Α. Εσόδου 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που 
αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 (αφορά δήµους του Ν. ∆ωδεκανήσου). 

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό για το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, 
υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016.  

7. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήµων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής του έτους 
2016 που αποδόθηκε στο δήµο, επί δώδεκα. 

8. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 1312 για την κάλυψη δαπανών 
επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που 
αποδόθηκαν κατά το έτος 2015.  

Εάν δήµος είναι δικαιούχος είσπραξης ποσών από αντισταθµιστικά οφέλη και εµφανίζει στον 
παραπάνω ΚΑΕ τα ποσά αυτά, κατ΄ εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 3 περιπτ. Α8 της υπ΄ 
αριθµ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ, κρίνεται σκόπιµο µε σχετική παρατήρησή σας στην απόφαση 
επικύρωσης του προϋπολογισµού του, να ζητήσετε στην πρώτη αναµόρφωση που θα 
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πραγµατοποιηθεί το έτος 2017, να εµφανίσει στον εν λόγω ΚΑΕ µόνο τα έσοδα που αφορούν τις 
επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.  

9. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 
2016.  

Επισηµαίνεται ότι επιτρέπεται ο επιµερισµός της παραπάνω πίστωσης στον Κ.Α. 1214 µε 
εγγραφή του ποσού που ο δήµος εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 µε εγγραφή του ποσού που 
εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. 

10. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας 
εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήµο, 
κατά το έτος 2015. 

11. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση 
µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών γυµνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών 
που αποδόθηκαν στο δήµο για τη σχολική χρονιά 2015-2016. 

12. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 0715 «Τέλος διαφήµισης της 
κατηγορίας ∆' του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001) υπολογίζεται στο 
ύψος των ποσών που αποδόθηκαν / εισπράχθηκαν από κάθε δήµο κατά το έτος 2015. 

13. Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 
24 ν. 2130/93)» ως επιχορήγηση, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν / 
εισπράχθηκαν από κάθε δήµο κατά το έτος 2015. 

14. Στον ΚΑΕ 0525 «Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρ.19 του ν. 3054/2002)», θα 
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση µόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού όσο και για τις αναµορφώσεις αυτού τεκµηριώνεται µε τη συνυποβολή της 
αντίστοιχης Απόφασης του αρµόδιου Υπουργείου. 

∆ιαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήµο από τις κατανοµές του έτους 2016 για τις 
περιπτώσεις 1-13, από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του µε 
αναµόρφωση. 

Προς υποβοήθηση του ελέγχου νοµιµότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των 
προϋπολογισµών των δήµων, θα σας αποσταλούν από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου µας, για κάθε δήµο χωρικής αρµοδιότητάς σας, αναλυτικοί 
πίνακες µε τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των ανωτέρω περιπτώσεων 1-13 που πρέπει να 
έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς. 

 

3. ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι ΚΑΙ II 

1. 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 ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν 
είναι αποδεκτό να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό 
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του 2017 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της υπ’ αριθµ. 23976/26.07.2016 
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». 

Ο έλεγχος νοµιµότητας των ποσών που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς των 
δήµων στις Οµάδες Εσόδων Ι και ΙΙ θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία που 
έχει αποστείλει κάθε δήµος στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και, ειδικότερα, σύµφωνα µε ειδικές 
αναφορές που έχουν δηµιουργηθεί στον Κόµβο για αυτό τον σκοπό. Επισηµαίνεται, ότι ο έλεγχος 
τήρησης των ανώτατων ποσών των Οµάδων Ι και ΙΙ διενεργείται βάσει της ανωτέρω µεθοδολογίας, 
για όλες τις αναµορφώσεις κατά τη διάρκεια του έτους.  

2. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί µόνο µέσα στη χρήση και εκ του νόµου 
ανάγκη εγγραφής συγκεκριµένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη µη 
τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον 
προϋπολογισµό, ακόµη και µε αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της αντίστοιχης Οµάδας 
Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των επιµέρους Κ.Α. που την απαρτίζουν, 
προϋπόθεση που θα εξεταστεί επισταµένως από τις υπηρεσίες σας. 

Εάν όµως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειµένου να αποτραπεί η 
εγγραφή πίστωσης για δαπάνη που δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, (ή ακόµη και εάν 
πραγµατοποιηθεί δεν θα είναι δυνατόν να αποπληρωθεί) επιβάλλεται, οµοίως κατά παρέκκλιση, να 
γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθµό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή θα πρέπει 
απαραιτήτως να γίνει µε τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγµένη µορφή του κατάλληλου κωδικού αριθµού 
εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχησή της µε το σχετικό ποσό. 

3. Πέραν των οριζόµενων στη γενική παρατήρηση του άρθρου 3Β της υπ΄αριθµ. 
23976/26.07.2016 ΚΥΑ, επιτρέπεται η αύξηση των συνολικών ποσών στις ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ σε φορέα, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κατάργηση, λύση ή συγχώνευση, µε 
ΦΕΚ, νοµικού προσώπου και περιέλευση των αντίστοιχων εσόδων σε αυτόν. 

4. Υπογραµµίζεται ότι δε συνιστούν παρεκκλίσεις από την υπ΄αριθµ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ 
οι εγγραφές ποσού µικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί ως 
άθροισµα της Οµάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού µεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόµενο 
ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ «85». 

5. Επισηµαίνεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρµόδια για την εποπτεία του 
δήµου Αρχή, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισµό αυτού, στο 
σκέλος των εσόδων λαµβάνεται υπόψη µεταξύ άλλων (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 
χρηµατικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων 
οικονοµικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος 
(ΚΑΕ 21). ∆ιευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισµό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από 
ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιµοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που  ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον 
υπολογισµό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την 
ισοσκέλιση λαµβάνεται υπόψη µεταξύ άλλων και το ποσό των υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που πρέπει να εγγραφεί στους κωδικούς του (ΚΑΕ 81). 
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Εφόσον µε την νοµίµως ληφθείσα απόφαση περί επιβολής των ανταποδοτικών τελών του 
δήµου, αιτιολογείται η κάλυψη από τα έσοδα αυτά µέρους των δαπανών λοιπών υπηρεσιών, αυτό 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο της ισοσκέλισής τους. 

6. Για την εγγραφή πιστώσεων που αφορούν µεταβιβαστικές πληρωµές από άλλα 
Υπουργεία, πλην των ΚΑΠ πρέπει απαραίτητα να έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2017. 

Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού όσο και για τις 
αναµορφώσεις αυτού τεκµηριώνεται µε τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης-πράξης του 
εκάστοτε Υπουργείου, µε αναφορά του Α∆Α ανάρτησής της στο πρόγραµµα «∆ι@ύγεια». 

Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητο να ακολουθείται και για τις εγγραφές 
πιστώσεων από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν προέρχονται από 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (πχ στους ΚΑΕ 1211 «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)», ΚΑΕ 1327 
«Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)», ΚΑΕ 1325 
«Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού 
προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ»). 

 

4. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 

1. Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017, δύναται να εµφανίζονται εγγραφές εσόδων 
από δάνεια µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµως συναφθείσας δανειακής σύµβασης. 

Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση εξετάζεται και στις περιπτώσεις προσφυγής στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α΄ 47) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει και οι 
οποίες εξετάζονται από την εποπτεύουσα Αρχή µε τη συνδροµή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

2. Εφιστάται η προσοχή στον έλεγχο της ορθής εγγραφής των εσόδων από δάνεια στους 
αντίστοιχους ΚΑΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρου 5 της ΚΥΑ 
οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισµού 2017 των δήµων. Η εν λόγω κατηγορία διαµορφώνεται 
ως ακολούθως: 

«31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 

311 ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

3111 ∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

3112 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 
11 Ν 2503/97) 

312 ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

3121 ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

3122 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 
11 Ν 2503/97) 

313 ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3131 ∆άνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων 
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3132 ∆άνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 ν. 2503/97)». 

 

 

5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Π∆Ε) 

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) αποτελείται από το συγχρηµατοδοτούµενο 
(ΕΣΠΑ) και το εθνικό τµήµα (εθνικό Π∆Ε). Επιχορηγήσεις από το Π∆Ε του έτους 2017 για έργα 
εγγράφονται µόνο εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε Συλλογική Απόφαση Έργων 
(Περιφερειών) (ΣΑΕ(Π)) του έτους 2016, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, ή του έτους 
2017, κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017. Οι Συλλογικές Αποφάσεις 
εκδίδονται µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Π∆Ε (ΟΠΣ Π∆Ε) που 
λειτουργεί µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού και ο τύπος τους προβλέπεται στο άρθρο 80 του ν. 4270/2014 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Στον ετήσιο προϋπολογισµό του δήµου δεν εγγράφεται ως έσοδο η 
συνολική δαπάνη του έργου αλλά το ποσό της ετήσιας πίστωσης για το 2017, όπως αυτό 
αναγράφεται στη Συλλογική Απόφαση.  

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις µέσω του εθνικού και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους 
του Π∆Ε καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες, θα εκτιµηθούν αρχικά µε βάση τις σχετικές οδηγίες των 
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση 
δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου οικονοµικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναµορφώνονται µε 
βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συµπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 
2017. Η σχετική µεθοδολογία περιγράφεται στην Συχνή Ερώτηση – Απάντηση 2 του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυµίζεται ότι στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µε ισόποση εγγραφή στο 
σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων Π∆Ε που υλοποιούνται από τον 
κάθε ∆ήµο µε υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. 

Σηµειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισµών του 2017, είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγµατοποίηση υποθέσεων σχετικά µε ύψος των κατανοµών και 
των πληρωµών για τα εν λόγω έργα µέχρι τη λήξη του 2016. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι µετά τη 
λήξη της χρήσης 2016, οι προϋπολογισµοί 2017 είναι απαραίτητο να αναµορφωθούν καταρχάς 
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του 2016, σχετικά µε το ύψος των εγκεκριµένων 
πιστώσεων, των κατανοµών χρηµατοδότησης και των πληρωµών και, στη συνέχεια, λαµβάνοντας 
υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2017.  

Εν κατακλείδι, ο έλεγχος των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ 1212, 
1216,1321,1322,1328 προϋποθέτει τη συνυποβολή από το δήµο της σχετικής Συλλογικής 
Απόφασης (αρχικής, προένταξης ή τροποποιητικής) µε αναφορά στον Α∆Α ανάρτησης της στο 
πρόγραµµα ∆ι@ύγεια. Σηµειώνεται ότι οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται και παρακολουθούνται 
στις υπηρεσίες 60 – 69 και εποµένως ισχύει ότι: 

    ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΑΕ (1212,1216,1321,1322,1328,5124) <= ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60 – 69) 

Στην περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων ανάµεσα στα έσοδα και τις δαπάνες, πρέπει να ελέγχεται 
επίσης η ορθότητα των σχετικών εγγραφών. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι ΚΑΕ 8262 και 8263 
αντιστοιχίζονται υποχρεωτικά στις υπηρεσίες 60 – 69. 
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Σχετικά παραδείγµατα κατανοµής δαπανών έργων-προγραµµάτων που χρηµατοδοτείται 
από το ΕΣΠΑ, Π∆Ε ή/και από άλλες πηγές δίνονται µε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 3 και 4 
του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας. 

 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Στον ΚΑΕ 81 «Πληρωµές Υποχρεώσεων ΠΟΕ» ή/και 83 «Επιχορηγούµενες πληρωµές 

υποχρεώσεων ΠΟΕ», εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές 
προκύπτουν από το  ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/99) της 31.12.2016. µε εξαίρεση τις 
υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δροµολογηθεί οι 
σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης 
για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισµό 2017 εγγράφεται  το συνολικό 
ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη 
πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.   

Εποµένως, κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισµού 2017 οι δήµοι θα πρέπει να 
προβούν σε εκτίµηση του ύψους των υποχρεώσεων τους κατά την 31.12.2016 και σε προσδιορισµό 
εκείνου του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 2017.  

Η µεθοδολογία υπολογισµού των υποχρεώσεων ΠΟΕ που πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 
81 στον προϋπολογισµό 2017 παρέχεται µε τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
της παρούσας.  

Ο έλεγχος που διενεργείται, από την αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή σχετικά µε 
τα ποσά που εγγράφονται στον ΚΑΕ 81 ή/και 83 είναι απαραίτητο να βασίζεται στην ως άνω 
αναφερόµενη µεθοδολογία υπολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη και περιπτώσεις έκδοσης πράξεων 
άρσης απαλλοτρίωσης ή παραγραφής υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι οποίες είτε 
δεν λογιστικοποιήθηκαν έγκαιρα είτε πραγµατοποιήθηκαν µετά την υποβολή του προϋπολογισµού 
του δήµου στην βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό, µαζί µε τα απαραίτητα οικονοµικά 
στοιχεία συνυποβάλλεται και η αντίστοιχη τεκµηρίωση (πχ αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υποχρεώσεων του φορέα κατά τον µήνα που 
προηγείται της κατάρτισης ή του ελέγχου του προϋπολογισµού, σκόπιµο είναι να προέρχονται από 
τα αντίστοιχα πεδία ισολογισµού των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση δεδοµένων 
του ΥΠΕΣ. Η αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή δύναται, για λόγους διασταύρωσης, να 
αιτείται τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. του Υπουργείου µας.   

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΩΝ 

Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ισχύουν κατ΄ αναλογία οι περιπτώσεις 
της προηγούµενης ενότητας Β: 

Αναφορικά µε τον υπολογισµό της Οµάδας Εσόδων Ι του προϋπολογισµού των ΝΠ∆∆, 
ακολουθείται η µεθοδολογία που προβλέπεται στην παρ. Β1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 
23976/26.7.2016 ΚΥΑ. Ωστόσο, θεωρούνται αποδεκτές δυο ενδεχόµενες παρεκκλίσεις, οι οποίες 
οφείλονται και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα: α) στην παρ. 9 του άρθρου 1 της 
προαναφερθείσας ΚΥΑ, η οποία ορίζει ότι για την κατάρτιση των ΝΠ∆∆, ως τακτική επιχορήγηση 
από τον οικείο δήµο εγγράφεται κατ’ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη 
αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιηµένη ως προς το 
ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νοµικού προσώπου, τότε εγγράφεται το 
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ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του δήµου το προηγούµενο οικονοµικό έτος 
(δηλ. το 2016) και β) στην Παρατήρηση 2 της παρ. Β1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 
26945/31.07.2015 ΚΥΑ, η οποία ισχύει και για τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017, 
δεδοµένου ότι ο υπολογισµός του συνολικού αθροίσµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι, λαµβάνει 
υπόψη της τα αποτελέσµατα εκτέλεσης των ετών 2015 και 2016. 

Για τον έλεγχο των ποσών που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, απαιτείται η υποβολή από το κάθε ΝΠ∆∆ στην αρµόδια για τον 
έλεγχό του Αρχή, των σχετικών Στατιστικών ∆ελτίων του Παραρτήµατος 3 της σχετικής ΚΥΑ, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωµατωθεί τα εν λόγω οικονοµικά του στοιχεία στις βάσεις δεδοµένων 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία των υποχρεώσεων των ΝΠ∆∆  κατά τον 
µήνα που προηγείται της κατάρτισης ή του ελέγχου του προϋπολογισµού, σκόπιµο είναι να 
προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία ισολογισµού των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη 
βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ. Η αρµόδια για την εποπτεία του ΝΠ∆∆ Αρχή δύναται, για λόγους 
διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. του 
Υπουργείου µας. 

 

∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Αναφορικά µε το ζήτηµα εγγραφής στον προϋπολογισµό δαπανών για τις οποίες 
βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, στον ετήσιο προϋπολογισµό πρέπει να εµφανίζονται, 
τουλάχιστον τα ποσά εκείνα για τα οποία η περιφέρεια εκτιµά ότι θα υπάρξουν τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισµός, οι οποίες θα εκδικάζουν την 
πληρωµή των σχετικών ποσών. Η ανωτέρω εκτίµηση θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν 
γνωµοδότησης των κατά περίπτωση παρεχόντων νοµική συνδροµή στην περιφέρεια.  

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση αφορά τον οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης απαλλοτριώσεων και εφόσον προβλέπεται ότι αυτές θα 
συντελεστούν εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισµός, σε αυτόν εγγράφεται τουλάχιστον το 
ποσό που αναφέρεται στην απόφαση για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Τυχόν 
αλλαγές που θα προκύψουν µε την απόφαση του οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης θα 
εισαχθούν στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 

2. Για τον υπολογισµό των ποσών που περιλαµβάνονται στις εκτιµήσεις για το κλείσιµο του 
τρέχοντος έτους εφαρµόζεται κατ΄αναλογία η Συχνή Ερώτηση – Απάντηση 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
της παρούσας. 

3. Το χρηµατικό ποσό που λαµβάνουν οι περιφέρειες, ως έκτακτη χρηµατοδότηση για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
2/57103/∆ΠΓΚ/23.06.2016 (Β 1932) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και τις οδηγίες που 
παρασχέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 15/22880/12.07.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου µας, εγγράφονται 
στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισµού, εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων, στον Κ.Α. 
6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων». Το ποσό που 
εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισµό έτους 2017 µπορεί να είναι: 

α) ίσο του ποσού που προσδιορίζεται µε την σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού 
Εσωτερικών, εφόσον από την έκδοση αυτής ο φορέας δεν έχει προβεί σε πληρωµή δαπανών ή 
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β) µικρότερο του ποσού που προσδιορίζεται µε την σχετική απόφαση επιχορήγησης του 
Υπουργού Εσωτερικών, στην περίπτωση που ο φορέας µεταφέρει στον προϋπολογισµό έτους 2017 
το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης όπως αυτό προκύπτει κατόπιν πληρωµών και στη βάσει των 
εκτιµήσεων απορρόφησης του έτους 2016. 

Υπογραµµίζεται, ότι η ως άνω εγγραφή διαπιστώνεται από την ύπαρξη της απόφασης 
επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

1. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών για την καταβολή αντιµισθίας στα αιρετά όργανα καθώς 
και για τη µισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών (σηµ.: από το έτος 2016 και εφεξής η 
συγκεκριµένη πίστωση περιλαµβάνει και τη µισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών), πρέπει 
να είναι ίση µε το ποσό που προκύπτει από το γινόµενο της πρώτης τακτικής µηνιαίας κατανοµής 
του έτους 2016 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόµενο µε το ποσό της 
απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους που αποδόθηκε στην περιφέρεια για την κάλυψη 
δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα. 

2. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών 
που αφορούν στη µεταφορά µαθητών, πρέπει να είναι ίση µε το αντίστοιχο ύψος ποσού που 
έπρεπε να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει εκτίµηση ότι στον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2017 πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη 
δαπάνη, σε σχέση µε το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από 
λοιπά έσοδά της. 

3. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 
και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίση 
µε το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, 
πολλαπλασιαζόµενο επί δύο. 

4. Οι πιστώσεις που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόµατος υπολογίζονται στο 
ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάµηνο του 
οικονοµικού έτους 2016, επί δύο. 

5. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, 
υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2016, µε την 
υπ΄αριθµ. 4677/19.02.2016 (Α∆Α:7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆.Α. 

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν την εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), 
υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2015. 
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3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Π∆Ε) 

1. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις µέσω του εθνικού και του συγχρηµατοδοτούµενου (ΕΣΠΑ) 
σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (Κ.Α. 
Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιµηθούν αρχικά µε βάση τις σχετικές οδηγίες της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου οικονοµικού έτους και, στη 
συνέχεια, θα αναµορφώνονται µε βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συµπεριληφθούν στις 
Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2017. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην 
αριθ. 23979/∆Ε2649/03.06.2013 (Β΄ 1367) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους 
προϋπολογισµούς των περιφερειών εγγράφονται µε ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και 
των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων Π∆Ε που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια µε 
υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.  

2. Ο υπολογισµός των πιστώσεων των έργων Π∆Ε θα πρέπει να γίνει µε βάση τον 
αλγόριθµο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της αρ. 134444/23.12.2015 (2877Β΄) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού σχετικά µε την «Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη 
λήξη του οικονοµικού έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση σχετικών θεµάτων». Με τη 
συγκεκριµένη Απόφαση καθορίζονταν για έτος 2016 τα όρια χρηµατοδότησης των συνεχιζόµενων 
(ενταγµένων) έργων µέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε 
Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2016, έχοντας ως βάση τις εγκεκριµένες ετήσιες πιστώσεις που 
είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 2015.  

Η σχετική µεθοδολογία περιγράφεται στη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 7 του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ της παρούσας 

Σηµειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισµών του 2017, είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγµατοποίηση υποθέσεων σχετικά µε ύψος των κατανοµών και 
των πληρωµών για τα εν λόγω έργα µέχρι τη λήξη του 2016. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι µετά τη 
λήξη της χρήσης 2016, οι προϋπολογισµοί 2017 είναι απαραίτητο να αναµορφωθούν καταρχάς 
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του 2016, σχετικά µε το ύψος των εγκεκριµένων 
πιστώσεων, των κατανοµών χρηµατοδότησης και των πληρωµών και, στη συνέχεια, λαµβάνοντας 
υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2017.  

Υπογραµµίζεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο τµήµα του έργου εγγράφεται στον Τ110 Ταµειακό 
υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π∆Ε, µε εξαίρεση το τµήµα που αφορά σε υποχρεώσεις  
Π∆Ε µέχρι 31.12.2016 οι οποίες εκτιµάται θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιµοποιείται ο 
ΚΑΕ Τ121 Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ χρηµατοδοτούµενων από 
το Π∆Ε». 

 

4. ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Α ΚΑΙ Β 

1. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω 
αναφερόµενη ΟΜΑ∆Α Α: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α καθώς και το ποσό που εγγράφεται στην ΟΜΑ∆Α Β: Ι∆ΙΑ 
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που δύναται να 
εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2016 σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, 
παρ. Β. της υπ’ αριθµ. 23977/26.07.2016 σχετικής ΚΥΑ.  
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ΟΜΑ∆Α Α: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α: Άθροισµα των  KAE (1000 µείον 1250), 3000, 4000, (5000 µείον 
5200), (6000 µείον 6100 µείον 6620 µείον 6300), 7200     

ΟΜΑ∆Α Β: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ: ΚΑΕ 8000 µείον 8100 µείον 8700 µείον 
8300 µείον 8620. 

Ο έλεγχος νοµιµότητας  των ποσών που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς των 
περιφερειών στις Οµάδες Εσόδων Α και Β θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα απολογιστικά 
στοιχεία που έχει αποστείλει κάθε περιφέρεια στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και, ειδικότερα, 
σύµφωνα µε ειδικές αναφορές που έχουν δηµιουργηθεί στον Κόµβο για αυτόν το σκοπό.  

Επισηµαίνεται ότι ο έλεγχος τήρησης των ανώτατων ποσών των Οµάδων Εσόδων Α και Β 
διενεργείται, βάσει της ανωτέρω µεθοδολογίας, για όλες τις αναµορφώσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

Σε περίπτωση που παραστεί µόνο µέσα στη χρήση και εκ του νόµου ανάγκη εγγραφής 
συγκεκριµένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη µη τήρηση των 
προαναφερόµενων διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον 
προϋπολογισµό ακόµη και µε αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της αντίστοιχης Οµάδας Εσόδων, 
εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των επιµέρους Κ.Α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση 
που εξετάζεται επισταµένως από τις αρµόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισµών Αρχές. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου είδους αναφέρουµε την υποχρέωση ταµειακής 
βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στην περιφέρεια καταλογιστικής πράξης. 
Αυτή αφενός δεν είναι µια διαδικασία που επαναλαµβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το 
καταλογιστέο χρηµατικό ποσό να είναι συγκρίσιµο µε αντίστοιχα προηγουµένων ετών, αφετέρου η 
σχετική ταµειακή βεβαίωση είναι εκ του νόµου υποχρεωτική. 

2. Oι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες θα συµπεριληφθούν στη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που θα κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας 
για κάθε περιφέρεια αρµοδιότητάς σας. 

5. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 

Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017, δύναται να εµφανίζονται εγγραφές εσόδων 
από δάνεια µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµως συναφθείσας δανειακής σύµβασης. 

Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση εξετάζεται και στις περιπτώσεις προσφυγής στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α΄ 47) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει και οι 
οποίες εξετάζονται από την εποπτεύουσα Αρχή µε τη συνδροµή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

6. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Ο έλεγχος του Ταµειακού Υπολοίπου πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε βάση τη µεθοδολογία 
που παρέχεται µε τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 8 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας.  

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 

Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2017 των περιφερειών, στο σκέλος των εξόδων 
στους αντίστοιχους ΚΑΕ µε διάκριση (02) ή/και (03), εγγράφεται σύνολο των απλήρωτων 
υποχρεώσεων κατά την 31.12 του προηγούµενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από τα οριζόµενα 
στο Π.∆. 315/99 (Γενική Λογιστική). Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παράγραφο ∆΄ του άρθρου 8, 
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στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε 
περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισµό 2017 εγγράφεται  το συνολικό ποσό που πρέπει 
να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης 
υποχρεώσεων. 

Εποµένως, κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισµού 2017 οι περιφέρειες θα πρέπει 
να προβούν σε εκτίµηση του ύψους των υποχρεώσεων τους κατά την 31.12.2016 και σε 
προσδιορισµό εκείνου του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 2017 στη βάση 
µεθοδολογίας που παρέχεται µε τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 9 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της 
παρούσης. 

Ο έλεγχος που διενεργείται, από την αρµόδια για την εποπτεία Αρχή του δήµου σχετικά µε 
τα ποσά που εγγράφονται στους ΚΑΕ µε διάκριση (02) ή/και (03) είναι απαραίτητο να βασίζεται 
στην ως άνω αναφερόµενη µεθοδολογία υπολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη περιπτώσεις έκδοσης 
πράξεων άρσης απαλλοτρίωσης ή παραγραφής υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι 
οποίες είτε δεν λογιστικοποιήθηκαν έγκαιρα είτε πραγµατοποιήθηκαν µετά την υποβολή του 
προϋπολογισµού του δήµου στην βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό, µαζί µε τα 
απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία συνυποβάλλεται και η αντίστοιχη τεκµηρίωση (πχ αποφάσεις 
δηµοτικού συµβουλίου κλπ).  

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υποχρεώσεων του φορέα κατά τον µήνα που 
προηγείται της κατάρτισης του προϋπολογισµού ή του ελέγχου του προϋπολογισµού, σκόπιµο είναι 
να προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση 
δεδοµένων του ΥΠΕΣ. Η αρµόδια για την εποπτεία του δήµου αρχή δύναται, για λόγους 
διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. του 
Υπουργείου µας.   

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και το αργότερο εντός του 1ου τετραµήνου του 2017, οι 
δήµοι, οι περιφέρειες και τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε 
βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή 
του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα 
έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις 
παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Ι) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι και ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Α  

Επαναϋπολογίζεται το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2017 
για την ΟΜΑ∆Α Ι των δήµων και νοµικών προσώπων και την ΟΜΑ∆Α Α των περιφερειών (συνολικό 
άθροισµα της οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της 
ΟΜΑ∆ΑΣ στον προϋπολογισµό 2017 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που 
πραγµατοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2015 ή 2016. 
Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του 
προϋπολογισµού, στις ΟΜΑ∆ΕΣ ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 
και το έτος 2016 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισµός υποχρεωτικά 
αναµορφώνεται στο ύψος ποσού του 2015. 
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ΙΙ) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ  

Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (ΚΑΕ 32) τα πραγµατικά ποσά 
και σύµφωνα µε αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 
εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραµµένων ποσών 
στον προϋπολογισµό του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις 
εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, 
που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου ελαχίστου ποσού, είναι 
υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του προϋπολογισθέντος 
ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ. 

ΙΙΙ) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Β  

Οι περιφέρειες εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α Β τα πραγµατικά ποσά κατά το κλείσιµο του έτους 
2016. 

IV) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου από δήµους, περιφέρειες και νοµικά 
πρόσωπα, συντάσσεται επίσηµη κατάσταση συµφωνίας διαθεσίµων και ταµειακού υπολοίπου µε 
ηµεροµηνία 31.12.2016 η οποία αποτελεί προσαρµογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των 
καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των 
τραπεζικών λογαριασµών  -  λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα µετρητά του ταµείου, τις εισπρακτέες ή 
πληρωτέες επιταγές, καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω 
κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασµών. 

V) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ  

Στον ΚΑΕ 81 ή/και 83 των δήµων και νοµικών προσώπων, και στον ΚΑ Εξόδων µε διάκριση 
(02) ή/και (03) των περιφερειών, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων  όπως 
αυτές προκύπτουν από το  ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της 31.12.2016 µετά την απαλοιφή των 
προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προµηθευτές.  Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν 
ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον 
προϋπολογισµό 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, 
όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. 

Μετά το κλείσιµο του έτους 2016 και εντός του πρώτου τριµήνου του 2017, το ΥΠΕΣ θα 
αποστείλει στις αρµόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισµών Αρχές, τα σχετικά µε τα παραπάνω 
µεγέθη προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2016 για τους δήµους και τις περιφέρειες χωρικής 
αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να µεριµνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση 
αυτών. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους η εκτίµηση των εγγραφών στα έσοδα 
ελέγχεται από το δηµοτικό / περιφερειακό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 
266 του ν.3852/2010 και παρ. 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε το 
άρθρο 39 και 40 του ν.4257/2014 (Α΄ 93) αντιστοίχως, και εάν µε τις προβλεπόµενες τριµηνιαίες 
εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριµήνου, διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το 
δηµοτικό / περιφερειακό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός 
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προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και 
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο 
προϋπολογισµός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί µε την υπ’ 
αριθµ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρµόδια για την εποπτεία Αρχή 
ελέγχει επίσης την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νοµιµότητας επί των 
αποφάσεων αναµόρφωσης του προϋπολογισµού.  

Επισηµαίνεται ότι µε κάθε αναµόρφωση υποβάλλεται στην αρµόδια για την εποπτεία Αρχή, 
ολόκληρος ο προϋπολογισµός. 

 

 

ΣΤ. Έλεγχος νοµιµότητας σε συνάρτηση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονοµικά στοιχεία των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ αυτών που 
τηρούνται στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 του ν.4172/2013 η οικονοµική επιτροπή, 
έως την 5η Σεπτεµβρίου ενσωµατώνει το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώµη του επ` αυτού, µε 
βάση κριτήρια που καθορίζονται µε Απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 
τουλάχιστον ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία 
κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά 
σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που 
παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισµού τους 
στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 

Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή 
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, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και 
από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο 
σχέδιο του προϋπολογισµού. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα των δήµων, που εφαρµόζουν τις ίδιες 
µε αυτούς ρυθµίσεις. Όµοιες διατάξεις ισχύουν για τους προϋπολογισµούς των περιφερειών, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 78 του ιδίου νόµου. 

Επισηµαίνεται ότι τις προαναφερθείσες οδηγίες των ΚΥΑ υποχρεούνται όλοι οι φορείς να 
τηρήσουν και οι υπηρεσίες σας να εφαρµόσουν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας των προϋπολογισµών 
τους. Το Παρατηρητήριο κοινοποιεί τη διατυπωθείσα γνώµη του τόσο στις υπηρεσίες σας, όσο σε 
όλους τους φορείς αρµοδιότητάς σας (δήµους, περιφέρειες, δηµοτικά ΝΠ∆∆), ανεξαρτήτως εάν 
αυτοί υποβάλλουν εκπρόθεσµα σχέδιο προϋπολογισµού του στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ 
Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε 
ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι 
δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συµβούλιο καθότι πρόκειται για 
απλή και όχι σύµφωνη γνώµη κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι 
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δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισµού , στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών 
που θα αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες 
των υπ΄ αριθµ. 23976/26.07.2016 και 23977/26.07.2016 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν 
προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή ή το 
συµβούλιο, είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της 
γνώµης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η 
γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο συνοδεύει τον προϋπολογισµό κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το 
περιεχόµενό της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι 
υπηρεσίες σας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος 
προϋπολογισµού και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική 
διαδικασία, τότε ο προϋπολογισµός πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. 

Στο πλαίσιο της πρόβλεψης περί προσαρµογών και προκειµένου να αποτυπωθούν µε πιο 
αξιόπιστο τρόπο οι προβλέψεις ως προς την είσπραξη των εσόδων, είναι δυνατόν για τις οµάδες 
εσόδων Ι. και ΙΙ. (ή Α. και Β. για τις περιφέρειες) να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό ποσά µε 
βάση άλλο µήνα αναφοράς, µεταγενέστερο αυτού που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου. 
Στην περίπτωση αυτή όµως, προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νοµιµότητας, σύµφωνα 
και µε τις σχετικές οδηγίες των ανωτέρω ΚΥΑ, απαιτείται η προηγούµενη ενσωµάτωση των 
σχετικών οικονοµικών στοιχείων στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας (για δήµους και περιφέρειες) και 
στις βάσεις δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων» και «Οικονοµικά στοιχεία περιφερειών» του 
ΥΠΕΣ µέσω των σχετικών Στατιστικών ∆ελτίων  (για Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και για 
στοιχεία ισολογισµού όλων των ΟΤΑ) και η υποβολή των ∆ελτίων στις υπηρεσίες σας µαζί µε το 
ψηφισθέντα προϋπολογισµό (στο Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο λόγω της έκτασής του θα σας αποσταλεί 
µόνο ηλεκτρονικά, εµφανίζονται τα υποδείγµατα των δελτίων που θα πρέπει να υποβληθούν από 
τους φορείς στις υπηρεσίες σας προκειµένου να ασκηθεί ο έλεγχος). Τα Στατιστικά ∆ελτία είναι 
τριµηνιαία για τα ΝΠ∆∆ που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) 
της ΕΛΣΤΑΤ και µηνιαία για αυτά που έχουν ενταχθεί στον υποτοµέα «ΟΤΑ S.1313» του ΜΦΓΚ. Το 
ΜΦΓΚ όπως διαµορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά την περίοδο 2008 έως 2016 µπορείτε να το 
αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-general-government-
entities. Επιπλέον, ειδικά για τα ΝΠ∆∆ και τις αναφερόµενες προσαρµογές στη γνώµη του 
Παρατηρητήριου σχετικά µε την Οµάδα Εσόδων Ι σηµειώνεται ότι θα εξετάζεται εάν η υπέρβαση της 
Οµάδας οφείλεται στην εφαρµογή του άρθρου 3, παρ. Β.1 της 26945/31.07.2015  ΚΥΑ, δηλαδή 
στην εγγραφή της επιχορήγησης από το ∆ήµο κατά το έτος 2015 σε Κ.Α. 07 προκειµένου η 
υπέρβαση  κατά το ποσό αυτό να καταστεί δυνατή και να δικαιολογείται. 

Οι δήµοι και οι περιφέρειες κατά τον έλεγχο του προϋπολογισµού τους από τις υπηρεσίες 
σας, θα πρέπει να έχουν υποβάλει στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας τα πλήρη οικονοµικά στοιχεία 
της περιόδου που αποτελεί τη βάση υπολογισµού των Οµάδων Εσόδων Ι και ΙΙ και των Οµάδων 
Εσόδων Α. και Β., καθώς και του µηνός ∆εκεµβρίου 2015 (στοιχεία σωρευτικά για το έτος 2015) 
σύµφωνα µε την εκ της νοµοθεσίας οριζόµενη σχετική υποχρέωσή τους (π.χ. εάν ένας φορέας έχει 
δηλώσει ως περίοδο βάσης υπολογισµού το 9µηνο, απαιτούνται τα Στοιχεία  Σεπ. 2015, Σεπ. 2016 
και ∆εκ. 2015). Για τα ΝΠ∆∆ ο σχετικός έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί µέσω των στατιστικών 
δελτίων. 

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων 
οικονοµικών στοιχείων, οι φορείς απαιτείται να σας προσκοµίσουν τα Στατιστικά ∆ελτία (µόνο τα 
στοιχεία Ισολογισµού για δήµους και περιφέρειες και τα στοιχεία Εσόδων, Εξόδων και Ισολογισµού 
για τα ΝΠ∆∆) σε έντυπη µορφή, τα οποία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του στατιστικού 
ανταποκριτή και του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας ή του αρµόδιου για τα οικονοµικά 
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του φορέα, πιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πληρότητα, εγκυρότητα και ορθότητα των 
υποβληθέντων στοιχείων.  

Υποδείγµατα των ανωτέρω ∆ελτίων επισυνάπτονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος.  

Επικουρικά και µόνο σε περιπτώσεις όπου διατηρείτε τυχόν επιφυλάξεις ως προς τα εν 
λόγω στοιχεία και θεωρείτε ότι χρήζουν διασταύρωσης, δύνανται αυτά να υποβάλλονται και από το 
Υπουργείο, ύστερα από σχετικό αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα ποσά του κριτηρίου σχετικά µε την εγγραφή 
των υποχρεώσεων ΠΟΕ (κριτήριο 17 της γνώµης για δήµους, κριτήριο 10 για περιφέρειες και 
κριτήριο 4 της γνώµης  για ΝΠ∆∆) προέκυψαν από την εφαρµογή της  µεθοδολογίας υπολογισµού 
όπως αυτή αποτυπώνεται στις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 6 και 9 αντίστοιχα του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας. 

Για τις περιπτώσεις όπου οι φορείς, είτε δεν υπέβαλαν ρεαλιστικές εκτιµήσεις σχετικά µε τις 
πληρωµές και τις εναποµείνασες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2016, είτε υπέβαλαν εκ παραδροµής 
µη ορθά στοιχεία είτε λόγω παρέλευσης του µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού έχουν 
διαφοροποιηθεί οι πληρωµές υποχρεώσεων και κατ επέκταση η αντίστοιχη εκτίµηση αυτών για το 
τέλος του έτους, τότε ο έλεγχος νοµιµότητας για τνη εγγραφή ποσών στον ΚΑΕ 81 ή/και 83 ή 
σε ΚΑΕ µε διάκριση 02 ή/και 03 θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της 
ΚΥΑ και ειδικότερα θα βασιστεί στη µεθοδολογία υπολογισµού που περιγράφεται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ. Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω έλεγχος είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί 
για το σύνολο των δήµων, των περιφερειών και των ΝΠ∆∆ ανεξάρτητα εάν αυτά υπέβαλαν 
σχέδιο προϋπολογισµού 2017στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ προς αξιολόγηση από το 
Παρατηρητήριο. 

 

Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΠ∆ 
Μετά τη λήψη του παρόντος παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τους φορείς που έχουν 

υποβάλει τον προϋπολογισµό τους και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης προς επικύρωση στις 
υπηρεσίες σας. Εν συνεχεία, για όσο χρόνο διενεργείται έλεγχος νοµιµότητας, είναι απαραίτητο να 
µας ενηµερώνετε για την πορεία του σε καθηµερινή βάση από 1ης ∆εκεµβρίου, µε ένα αρχείο σε 
µορφή excel, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίνεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο θα πρέπει να 
αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο oikonomika.ota1@ypes.gr υπό τον τίτλο (θέµα) 
«Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση……- Πορεία ελέγχου προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 

Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο prota@ypes.gr, µπορείτε να αποστέλλετε τυχόν 
ερωτήµατά σας αναφορικά µε τον έλεγχο των προϋπολογισµών, µε θέµα «Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση…..- Ερωτήµατα προϋπολογισµοί οικ. έτους 2017» και παράλληλα να συµβουλεύεστε σε 
τακτική βάση την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις / Προϋπολογισµοί ΟΤΑ 2017» του ιστότοπου του 
ΥΠΕΣ http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2017/, όπου θα αναρτώνται 
απαντήσεις επί  ερωτηµάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

Τέλος τονίζεται ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου νοµιµότητας και 
επικύρωσης των προϋπολογισµών όλων των υπόχρεων φορέων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, 
γεγονός που καθιστά επιβεβληµένη τη στελέχωση των υπηρεσιών που θα απασχοληθούν µε το 
συγκεκριµένο έργο µε επαρκές προσωπικό, έστω και βραχυπρόθεσµα και προς εξυπηρέτηση του 
συγκεκριµένου σκοπού. 

Το παρόν κοινοποιείται και στους ΟΤΑ της χώρας προς ενηµέρωσή τους και επίσπευση των 
ενεργειών τους κατά το µέρος των οδηγιών που τους αφορούν, ώστε να καταστεί εφικτή η 
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επικύρωση των προϋπολογισµών και των ΟΠ∆ το συντοµότερο δυνατόν και να αποτραπούν 
καθυστερήσεις λόγω αναποµπής αυτών από τις οικείες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. 

Παραµένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, σας 
ενηµερώνουµε ότι ειδικότερα για θέµατα που αφορούν στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 
(κατάρτιση, υποβολή, πίνακες στοχοθεσίας, υπόχρεοι φορείς κτλ) µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. 
Καρύδα (213136 4809) και τον κ. Ζλάτη (213 1364821, για θέµατα που αφορούν σε οικονοµικά 
στοιχεία της βάσης δεδοµένων του ΥΠΕΣ (ποσά, υπολογισµοί κατηγοριών, επιβεβαίωση στοιχείων) 
στους κ.κ. Τρυποσκούφη (213136 4842), Προβατάρη (213136 4802), Σταυρίδου (213136 4814) και 
Γαρίου (213136 4816)ενώ για λοιπά θέµατα υπεύθυνοι ενηµέρωσης είναι οι κ.κ. Μαµούρη (213136 
4818), Παπανικολοπούλου (213136 4801), Στεφανάκης (213136 4838) και Ντονά (213136 4836). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆ήµους της Χώρας (µε την παράκληση να γνωστοποιήσουν 
    το παρόν στα οικεία νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου) 
2. Περιφέρειες της Χώρας 
3. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας 
    Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 
    Τ.Κ 106 78 ΑΘΗΝΑ 
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
    Μεσογείων 15 
    Τ.Κ.115 26 ΑΘΗΝΑ 
5. Υπουργείο Οικονοµικών 
    Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
    Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
    Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής & Προϋπολογισµού 
     -∆/νση Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης 
       (d39@glk.gr,d20@glk.gr) 
     -∆/νση Προγραµµατισµού, ∆ηµοσιονοµικών Στοιχείων  
       & Μεθοδολογίας 
      (mtp-fd@glk.gr,dpdsm@glk.gr 
      Πανεπιστηµίου 37 
     Τ.Κ. 10165-ΑΘΗΝΑ 
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 
     Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 
     ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών Γ13 
      Πειραιώς 46 & Επονιτών 
     (nat.accounts@statistics.gr) 
      Τ.Κ. 18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
7. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

Κ. Πουλάκης 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο     Υπουργού 
2.       -          Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 

   - Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού  
     - Tµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Προς : oikonomika.ota1@ypes.gr  

Θέµα : Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση………. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… 

Πληροφόρηση για την πορεία ελέγχου των Προϋπολογισµών και των ΟΠ∆ των ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ 

Ηµεροµηνία ενηµέρωσης: ………………….. 

 

 

Οδηγίες συµπλήρωσης του αρχείου: 

Στη στήλη (1) συµπληρώνεται η ονοµασία όλων των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ αυτών που εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Στις στήλες (2) και (11) συµπληρώνεται ο A.Π. / ηµεροµηνία που έλαβε από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση (Α.∆.) το έγγραφο του φορέα µε το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Προϋπολογισµό – ΟΠ∆ του προς 
έλεγχο (δηλ. Α.Π / ηµεροµηνία εισερχοµένου εγγράφου Α.∆ π.χ 420/25.11.2016) 

Στις στήλες (3) και (8) συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου (Α.Π) και η ηµ/νία του εγγράφου της 
Α.∆ µε την οποία αναπέµφθηκε ο Προϋπολογισµός / ΟΠ∆ στο φορέα. Σε περίπτωση που αναπεµφθεί  
παραπάνω από µία φορά, αναγράφονται στην ίδια γραµµή  όλοι οι Α.Π / ηµεροµηνίες των εγγράφων 
αναποµπής. 

Στις στήλες (4) και (9) αναγράφονται µε συνοπτικό τρόπο για κάθε έγγραφο αναποµπής, οι λόγοι 
αναποµπής του Π/Υ – ΟΠ∆ (δηλ. :420/25.11.2016 λόγω …………¨).  

Στις στήλες (5) και (10) συµπληρώνεται ο Α.Π / ηµεροµηνία που έλαβε από την Α.∆ το έγγραφο του 
φορέα µε το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Προϋπολογισµό - ΟΠ∆ του ύστερα από αναποµπή (δηλ. Α.Π / 
ηµεροµηνία εισερχοµένου εγγράφου Α.∆). Σε περίπτωση που υποβάλλεται ύστερα από πολλαπλές 
αναποµπές, θα πρέπει να αναγράφονται στην ίδια γραµµή  όλοι οι Α.Π / ηµεροµηνίες των σχετικών εγγράφων 

Στις στήλες (6) και (11) συµπληρώνεται ο Α.Π / ηµεροµηνία του εγγράφου της Α.∆ µε το οποίο 
επικυρώθηκε ο Προϋπολογισµός– ΟΠ∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ΟΤΑ & ΝΠΔΔ ΟΤΑ 

(αναγράφεται η 

επωνυμία)

Έχει 

υποβληθεί ο 

Π/Υ προς 

έλεγχο - 1η  

υποβολή

 Έχει 

αναπεμφθεί 

ο Π/Υ 

Λόγοι 

αναπομπής 

Π/Υ 

Έχει 

υποβληθεί 

ο Π/Υ προς 

έλεγχο -

ύστερα 

από 

αναπομπή 

 Έχει 

επικυρω

θεί ο Π/Υ 

Έχει 

υποβληθεί 

το ΟΠΔ 

προς 

έλεγχο - 1η 

υποβολή

 Έχει 

αναπεμφθ

εί το ΟΠΔ 

Λόγοι 

αναπομπής 

ΟΠΔ 

Έχει 

υποβληθεί 

το ΟΠΔ 

προς 

έλεγχο -

ύστερα 

από 

αναπομπή 

Έχει 

επικυρω

θεί το 

ΟΠΔ

ΔΗΜΟΣ…………………..

………………..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………

………………………..

ΝΠΔΔ………………

……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Το Παράρτηµα ΙΙ. περιλαµβάνει υποδείγµατα Στατιστικών ∆ελτίων που θα αποσταλούν στις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις µόνο ηλεκτρονικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Οι κατωτέρω µεθοδολογίες υπολογισµού παρασχέθηκαν για τους προϋπολογισµούς έτους 2016 και ισχύουν 
αναλογικά για τους προϋπολογισµούς και των επόµενων ετών 

1. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφορικά µε τη συµπλήρωση των νέων στηλών του προϋπολογισµού που αφορούν τις 
εκτιµήσεις των εισπραχθέντων εσόδων και των πληρωθεισών δαπανών κατά το κλείσιµο του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους από αυτό που αναφέρεται ο υπό κατάρτιση προϋπολογισµός, 
1) Πρέπει το σύνολο της εκτίµησης των εισπραχθέντων εσόδων να είναι ίσο µε το σύνολο της εκτίµησης των 
πληρωθεισών δαπανών και  
2) Τι πρέπει να εγγραφεί στους κωδικούς για το χρηµατικό υπόλοιπο, τις επισφάλειες και το αποθεµατικό;  
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. Στους κωδικούς των στηλών αυτών καταχωρούνται οι εκτιµήσεις του φορέα σχετικά µε τα εισπραχθέντα 
έσοδα και τα πληρωθέντα έξοδα όλης της τρέχουσας χρήσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι: 

α) οι εκτιµώµενες προς πληρωµή δαπάνες δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από τα εκτιµώµενα προς είσπραξη έσοδα 
(συµπεριλαµβανοµένου και του χρηµατικού υπολοίπου της προηγούµενης χρήσης). Συνεπώς ισχύει η σχέση:  

Σύνολο σκέλους Εσόδων (0+1+2+3+4+5) >= Σύνολο σκέλους Εξόδων (6+7+8+9)  

β) επίσης, τα αναγραφόµενα ποσά εσόδων και εξόδων στις στήλες αυτές δεν µπορούν να είναι µικρότερα από τα 
απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων εξαµήνου ή επταµήνου (ανάλογα µε τον µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ). 
Συνεπώς ισχύει η σχέση: 

Εκτίµηση για Έσοδα ή Έξοδα ανά ΚΑ >= Έσοδα ή Έξοδα ανά ΚΑ εξαµήνου ή επταµήνου 
 

2. α) Χρηµατικό Υπόλοιπο: Στο σκέλος των εσόδων ως εκτίµηση ποσού για το χρηµατικό υπόλοιπο καταχωρείται το 
ποσό του χρηµατικού υπολοίπου, που έχει αποτυπωθεί στον ισχύοντα προϋπολογισµό τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

β) ΚΑΕ 85 και ΚΑΕ 9: Από τους συγκεκριµένους ΚΑΕ του προϋπολογισµού δεν είναι δυνατή η ενταλµατοποίηση 
δαπανών. Συνεπώς, τα συγκεκριµένα πεδία πρέπει να είναι ίσα µε µηδέν (0). 

 

2. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς υπολογίζονται οι ετήσιες πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό έτους 2016 για τα έργα του Π∆Ε ; 
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παράγραφο Α.14 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2016, τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των 
αντίστοιχων δαπανών, οι δήµοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόµενες κατανοµές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις 
δαπάνες που εκτιµούν ότι θα πραγµατοποιήσουν κατ’ έτος και όχι τη συνολική έγκριση χρηµατοδότησης και το συνολικό 
κόστος των έργων. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παράγραφο Α.13 του ίδιου άρθρου, κατά την κατάρτιση του Π/Υ 
εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2016, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές 
προκύπτουν από αναµόρφωση. Επίσης, µε την σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 7 της υπ’ αριθµ. 
23979/∆Ε264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Ρυθµίσεις για τις ανακατανοµές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθµίσεις του περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», η 
αναγραφόµενη πίστωση στη Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών έτους µεταφέρεται στον ετήσιο προϋπολογισµό του 
Ο.Τ.Α.  

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον Π/Υ 2016 των αναµενόµενων 
εσόδων και των αντίστοιχων δαπανών για έργο, µελέτη ή ενέργεια (εφεξής έργο) που έχει ενταχθεί στο εθνικό ή το 
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε, είναι η έκδοση απόφασης προέγκρισης ή ένταξης του έργου σε Συλλογική 
Απόφασης Έργων / Μελετών του έτους 2016.  Επισηµαίνεται δε, ότι οι αποφάσεις ένταξης πράξεων δεν συνιστούν 
επαρκή τίτλο εγγραφής της αντίστοιχης δράσης ή έργου στον προϋπολογισµό του φορέα, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η 
ένταξη το έργου σε Σ.Α.Ε. (Π).  

∆εδοµένου ότι ο προϋπολογισµός αφορά την επόµενη οικονοµική χρήση (2016) για την οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόµα οι 
Συλλογικές Αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση µέχρι την έκδοση αυτών, ο υπολογισµός των πιστώσεων των έργων Π∆Ε 
θα πρέπει να γίνει µε βάση τον αλγόριθµο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ’ αρ. 75537 22.12.2014 (ΦΕΚ 3499 
Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε την «Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους, 
χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση σχετικών θεµάτων». Με τη συγκεκριµένη απόφαση καθορίζονταν για το έτος 
2015 τα όρια χρηµατοδότησης των συνεχιζόµενων (ενταγµένων) έργων µέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή 
ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριµένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν 
εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 2014.  

∆εδοµένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το 2015, ο υπολογισµός των 
πιστώσεων των συνεχιζόµενων έργων του Π∆Ε, που θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς του 2016, θα πρέπει να 
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πραγµατοποιηθεί µε βάση τον αλγόριθµο που περιλαµβάνεται στην προαναφερόµενη απόφαση και ο οποίος 
περιγράφεται παρακάτω (προσαρµοσµένος στην ανάγκη κατάρτισης του προϋπολογισµού του 2016):  

Εθνικό σκέλος Π∆Ε: Κάθε έργο και µελέτη Π∆Ε που περιλαµβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, 
ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, 
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί το επόµενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να 
χρηµατοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:  

 Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) µείον εγκεκριµένη πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ )  

 Β= 20% της πίστωσης του 2015. Το µικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 
µείον κατανοµή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανοµή του 2015 µείον πληρωµή του 2015) µε την 
προϋπόθεση να επαρκεί το υπόλοιπο του προϋπολογισµού του.  Συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος Π∆Ε: Κάθε έργο και 
µελέτη Συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους που περιλαµβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του 
έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
το επόµενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηµατοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη 
διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:  

Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) µείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) 

Β= 30% της πίστωσης του 2015.  

Το µικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 µείον κατανοµή του 2015) + το 
ανεκτέλεστο του έργου (κατανοµή του 2015 µείον πληρωµή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του 
Π/Υ του.  

 Επισηµαίνεται ότι για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανοµή του 2015 µείον πληρωµή του 2015) 
µεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασµό του και εποµένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής.   

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:  

• Πίστωση του 2015: Η ετήσια πίστωση του έργου το 2015, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε απόφαση προέγκρισης ή 
ένταξης (ΤΡΟΠ 0.) του εν λόγω έργου σε Συλλογική Απόφαση έτους 2015.  

• Κατανοµή του 2015: Το σύνολο των κατανοµών χρηµατοδότησης (έτους 2015) που έχουν πραγµατοποιηθεί για το εν 
λόγω έργο µέχρι τον µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.  

• Πληρωµή του 2015: Το σύνολο των πληρωµών (έτους 2015) που έχουν πραγµατοποιηθεί για το εν λόγω έργο µέχρι τον 
µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.  

• Υπόλοιπο Π/Υ έργου: Υπόλοιπο αποπεράτωσης (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) µείον πληρωµή του 2015.  Κατά την 
κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισµών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγµατοποίηση 
υποθέσεων σχετικά µε ύψος των κατανοµών και των πληρωµών για τα εν λόγω έργα µέχρι τη λήξη του 2015. Ωστόσο, 
καθίσταται σαφές ότι µετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι προϋπολογισµοί 2016 είναι απαραίτητο να αναµορφωθούν 
καταρχάς λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του 2015 σχετικά µε το ύψος των εγκεκριµένων πιστώσεων, των 
κατανοµών χρηµατοδότησης και των πληρωµών και, στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις 
Έργων του 2016.   

Σηµειώνεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο του έργου εγγράφεται στον ΚΑΕ 5124 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π∆Ε)», µε εξαίρεση το ποσό που αφορά σε 
υποχρεώσεις Π∆Ε της 31.12.2015 και εκτιµάται ότι θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιµοποιείται ο ΚΑΕ 5121 
«Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών».  

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι δυνάµει της ως άνω υπ’ αριθµ. 23979/∆Ε264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) απόφασης, στον 
προϋπολογισµό του δήµου εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από τον δήµο και πληρώνονται είτε από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ή από το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. 

 
 
3. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 της ΚΥΑ 26945 / 31.07.2015 για την κατάρτιση του Π/Υ 
2016, οι δαπάνες των δήµων που χρηµατοδοτούνται από το από το εθνικό και από το συγχρηµατοδοτούµενο 
(ΕΣΠΑ) τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, κατανέµονται στις Υπηρεσίες µε κωδικό από 60 έως 
69. Ωστόσο, στις προηγούµενες δύο ΚΥΑ που αφορούσαν την κατάρτιση του Π/Υ των ετών 2014 και 2015, για την 
παρακολούθηση των έργων του ΕΣΠΑ προβλεπόταν η χρήση του ΚΑΕ 7341 µε τον τίτλο «Έργα και δράσεις από 
χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)».  
Το ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής: Στον Π/Υ 2016 τα χρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΣΠΑ θα 
εξακολουθήσουν να εγγράφονται συνολικά σε ανάπτυξη του ΚΑ 7341 στις Υπηρεσίες µε κωδικό από 60 έως 69 ή 
θα γίνεται κατανοµή της δαπάνης ανάλογα µε τη φύση της (οι επενδυτικές δαπάνες σε ΚΑΕ της οµάδας 7 και οι 
λειτουργικής φύσης δαπάνες σε ΚΑΕ της οµάδας 6);  
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχάς, επισηµαίνεται ότι στους κωδικούς του 73 ΚΑΕ «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που 
προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση από τον ∆ήµο «δηµοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη 
περί έργων νοµοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των 
«δηµοσίων έργων» που εκτελούν οι δήµοι µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε (ΕΣΠΑ). Όπως δε έχει ήδη 
αποσαφηνιστεί µε τη υπ’ αριθµ. 19 συχνή ερώτηση – απάντηση για τον Π/Υ του 2014, στον εν λόγω ΚΑΕ εγγράφεται η 
συνολική απαιτούµενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν µέρος αυτής είναι λειτουργικής φύσης 
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(µισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Εποµένως, στον Π/Υ 2016 τα «δηµόσια έργα» που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 
θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 7341 µε τη διαφορά ότι θα αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες µε κωδικό από 
60 έως 69.  

Τα δε χρηµατοδοτούµενα από το εθνικό τµήµα του Π∆Ε «δηµόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους 
κωδικούς του ΚΑΕ 73, πάλι µε την απαιτούµενη αντιστοίχιση µε τις υπηρεσίες του Π∆Ε (60 – 69). Για τις υπόλοιπες 
δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες τρέχουσας 
χρήσης λειτουργικής φύσης (οµάδα 6) είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειµένω αναφερόµαστε 
στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους ΚΑΕ 71 ΚΑΙ 74) είτε αφορούν σε δαπάνες ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) και λοιπές 
αποδόσεις (ΚΑΕ 826), αυτές θα πρέπει στον Π/Υ 2016 να αντιστοιχίζονται µε τις υπηρεσίες του Π∆Ε (60 – 69).  

∆ίνεται ως παράδειγµα η περίπτωση του χρηµατοδοτούµενου από το ΕΣΠΑ προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής 
και επαγγελµατικής ζωής» το οποίο κατά βάση χρηµατοδοτεί µέρος ή το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθµών 
των δήµων. Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών σταθµών που χρηµατοδοτούνται από το εν 
λόγω πρόγραµµα, θα παρακολουθούνται σε αναπτυγµένους ΚΑΕ αναλυτικά και ανάλογα µε το σκοπό της δαπάνης (60 
για τη µισθοδοσία, 6481 για τη σίτιση των νηπίων, 7135 για την αγορά λοιπού εξοπλισµού κλπ) και θα αντιστοιχίζονται 
στην υπηρεσία 60 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ).  

 

4. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως κατανέµονται οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε; Τι γίνεται στην 
περίπτωση που ένα έργο χρηµατοδοτείται και από πόρους του δήµου; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δαπάνες των δήµων που χρηµατοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηµατοδοτούµενο (ΕΣΠΑ) 
τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. 
Για τον λόγο αυτό δηµιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέµεται υποχρεωτικά το σύνολο 
των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε 

Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε) 

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε) 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε) 

63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε) 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε) 

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε) 

Εποµένως, οι χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε δαπάνες κατανέµονται στις Υπηρεσίες µε κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι 
υπόλοιπες δαπάνες κατανέµονται στις Υπηρεσίες µε κωδικό από 00 έως 70. 

Σχετικά µε την εφεξής χρήση του ΚΑΕ 7341 «Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», επισηµαίνεται καταρχάς ότι στους κωδικούς του 73 ΚΑΕ «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που 
προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση «δηµοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη περί έργων 
νοµοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των «δηµοσίων 
έργων» που εκτελούν οι δήµοι µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε (ΕΣΠΑ). Όπως δε έχει ήδη 
αποσαφηνιστεί µε τη υπ’ αριθµ. 19 συχνή ερώτηση – απάντηση για τον προϋπολογισµό του 2014, στον εν λόγω ΚΑΕ 
εγγράφεται η συνολική απαιτούµενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν µέρος αυτής είναι 
λειτουργικής φύσης (µισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Εποµένως, στον Π/Υ 2016 τα «δηµόσια έργα» που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 7341 µε τη διαφορά ότι θα 
αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες µε κωδικό από 60 έως 69. Τα δε χρηµατοδοτούµενα από το εθνικό τµήµα του Π∆Ε 
«δηµόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους κωδικούς του ΚΑΕ 73, πάλι µε την απαιτούµενη αντιστοίχιση µε 
τις υπηρεσίες του Π∆Ε (60 – 69). 

Για τις υπόλοιπες δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες 
τρέχουσας χρήσης λειτουργικής φύσης (οµάδα 6) είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειµένω 
αναφερόµαστε στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους ΚΑΕ 71 ΚΑΙ 74) είτε αφορούν σε δαπάνες ΠΟΕ 
(ΚΑΕ 81) και λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 826), αυτές θα πρέπει στον Π/Υ 2016 να αντιστοιχίζονται µε τις υπηρεσίες του Π∆Ε 
(60 – 69). 

∆ίνεται ως παράδειγµα η περίπτωση του χρηµατοδοτούµενου από το ΕΣΠΑ προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής 
και επαγγελµατικής ζωής» το οποίο κατά βάση χρηµατοδοτεί µέρος ή το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθµών 
των ∆ήµων. Σε αυτή την περίπτωση, οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών σταθµών που χρηµατοδοτούνται από το εν 
λόγω πρόγραµµα, θα παρακολουθούνται σε αναπτυγµένους ΚΑΕ αναλυτικά και ανάλογα µε το σκοπό της δαπάνης (60 
για τη µισθοδοσία, 6481 για τη σίτιση των νηπίων, 7135 για την αγορά λοιπού εξοπλισµού κλπ) και θα αντιστοιχίζονται 
στην υπηρεσία 60 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ). 

Στην περίπτωση που ένα έργο (µε τη µορφή δηµόσιου έργου, µελέτης ή προµήθειας) χρηµατοδοτείται τόσο από το Π∆Ε 
όσο και από άλλες πηγές, τότε βασικό κριτήριο αντιστοίχισης της δαπάνης του έργου σε κωδικό υπηρεσίας δύναται να 
αποτελέσει η πηγή µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη χρηµατοδότησή της, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση των διαδικασιών δηµοπράτησης και παρακολούθησής της. Για παράδειγµα, ο συνολικός 
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προϋπολογισµός δηµόσιου έργου που χρηµατοδοτείται κατά 90% από πόρους του Π∆Ε και κατά 10% από τακτικά έσοδα 
του δήµου, θα εγγραφεί σε κωδικούς του ΚΑΕ 73 που αντιστοιχoύν σε υπηρεσίες Π∆Ε, εφόσον είναι υποχρεωτική η 
δηµοπράτηση ως ενιαίου συνόλου. Ωστόσο, στην περίπτωση που το χρηµατοδοτούµενο από τα ίδια έσοδα σκέλος αφορά 
σε δαπάνες διακριτές από εκείνες που χρηµατοδοτεί το Π∆Ε (π.χ. απαλλοτριώσεις), τότε σε κωδικούς του ΚΑΕ 73 που 
αντιστοιχούν σε υπηρεσίες Π∆Ε, θα εγγραφεί µόνο το χρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε ενώ οι απαλλοτριώσεις θα 
εγγραφούν διακριτά σε ΚΑΕ της οµάδας 71 ο οποίος θα αντιστοιχηθεί σε υπηρεσία άλλη από αυτές του Π∆Ε 

 

5. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καταρτίζεται η συµφωνία διαθεσίµων – χρηµατικού υπολοίπου του άρθρου 6 παρ. 
1Γ της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2016. Πως µπορεί να εκτιµηθεί µε τον πιο 
ρεαλιστικό τρόπο το ύψος του χρηµατικού υπολοίπου στον αρχικό προϋπολογισµό 2016.  
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παράγραφο 1Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
2016 των δήµων, το χρηµατικό υπόλοιπο προϋπολογισµού έτους 2016 πρέπει να προκύπτει από τη συµφωνία 
διαθεσίµων – χρηµατικού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31.12.2015, η οποία αποτελεί προσαρµογή του υπολοίπου των 
καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασµών – 
κατά την 31.12.2015, στα βιβλία του φορέα, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής: 

 • πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους κατά την ως άνω ηµεροµηνία (-) 
(αφαιρείται),  

 • ποσά από µεταβιβαστικές πληρωµές που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του φορέα εντός του έτους 2015 
χωρίς αντίστοιχη έκδοση γραµµατίου είσπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται),  

 • µεταφορά µισθοδοσίας µηνός Ιανουαρίου 2016 στο λογαριασµό της ΕΑΠ στις 31.12.2015 και ενταλµατοποίηση αυτής 
στο µήνα που αφορά (Ιαν 2016) (+) (προστίθεται) 

• προσθήκη τυχόν µετρητών ταµείου κατά την 31.12.2015 (+)(προστίθεται)  • επιταγές εισπρακτέες για τις οποίες έχει 
εκδοθεί γραµµάτιο είσπραξης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον φορέα κατά την 31.12.2015 (+) (προστίθεται) 

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου ο αρχικός προϋπολογισµός 2016 να καταρτιστεί µε τον όσο πιο δυνατό ρεαλιστικό 
τρόπο, κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή της κάτωθι ή παρόµοιας µε αυτή µεθοδολογίας: 

i. Προσδιορισµός του χρηµατικού υπολοίπου κατά την τελευταία ηµέρα του µήνα που προηγείται του µήνα 
κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού 2016, όπως αυτό προκύπτει από τη διαδικασία συµφωνίας διαθεσίµων 
– χρηµατικού υπολοίπου η οποία περιγράφεται παραπάνω.  

ii. Προσδιορισµός του εκτιµώµενου ταµειακού αποτελέσµατος κατά την περίοδο από τον µήνα κατάρτισης του 
Π/Υ 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. Το ταµειακό αποτέλεσµα προκύπτει από τη διαφορά των 
εσόδων και των εξόδων (σε ταµειακή βάση) που εκτιµά ο δήµος ότι θα έχει κατά τη συγκεκριµένη περίοδο  

iii. Από το αλγεβρικό άθροισµα των ανωτέρω στοιχείων (i) και (ii) προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στους ΚΑΕ της οµάδας εσόδων 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εφόσον το στοιχείο (ii) είναι αρνητικό 
(ταµειακό έλλειµµα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) µειώνεται ισόποσα, ενώ αν το στοιχείο το στοιχείο (ii) είναι θετικό 
(ταµειακό πλεόνασµα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) αυξάνεται ισόποσα 

Παρατίθεται το εξής παράδειγµα: Έστω ότι ο φορέας καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον µήνα Αύγουστο του 2015. Το 
συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για τους ΚΑΕ της οµάδας εσόδων 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ», θα 
υπολογιστεί ως εξής: 

 (i) Χρηµατικό υπόλοιπο κατά την 31.07.2015 

 (+) (ii) Εκτιµώµενο ταµειακό αποτέλεσµα της περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015 

 (=) (iii) Συνολικό ποσό της οµάδας εσόδων 5 "Χρηµατικό Υπόλοιπο", Π/Υ 2016 

Η διάκριση του χρηµατικού υπολοίπου ανά πηγή χρηµατοδότησης κατά την εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας έγκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του δήµου.   

 

6. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παράγραφο 1∆ του άρθρου 6 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του 
Π/Υ 2016 των δήµων, στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων 
υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (Π.∆. 315/99) της 31.12.2015. 
Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα 
του ενός έτη, στον προϋπολογισµό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του 
έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. 
 Με βάση τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι οι δήµοι θα πρέπει να προβούν σε εκτιµήσεις σχετικά, αφενός, µε το 
ύψος των υποχρεώσεών τους κατά την 31.12.2015 και, αφετέρου, µε τον προσδιορισµό του ποσού που πρέπει 
να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2016, ποια µεθοδολογία πρέπει να ακολουθηθεί προκειµένου αυτές οι 
εκτιµήσεις να είναι ρεαλιστικές;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειµένου οι εκτιµήσεις σχετικά µε το ύψος των υποχρεώσεων στις 31.12.2015 και σχετικά µε το ύψος 
των πιστώσεων του ΚΑΕ 81 στον Π/Υ 2016 να είναι ρεαλιστικές κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή της κάτωθι - ή παρόµοιας 
µε αυτή – µεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη:  
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 • Το σκέλος Α περιγράφει τον τρόπο προσδιορισµού των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφούν στο 
ΚΑΕ 81 του Π/Υ 2016.  

 • Το σκέλος Β περιγράφει τον τρόπο προσδιορισµού εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων οι 
οποίες ενδεχοµένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν µέχρι το τέλος του 2015.  

 • Από το άθροισµα των δεδοµένων που προκύπτουν από τα σκέλη Α και Β προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στον ΚΑΕ 81 του Π/Υ 2016. 

 Α. Προσδιορισµός υποχρεώσεων πλην δανείων οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο Π/Υ του 2016 

Α.1. Προσδιορισµός του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά την 
τελευταία ηµέρα του µήνα που προηγείται του µήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού 2016, µε βάση τα 
υπόλοιπα του ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής, όπως αυτά προκύπτουν µετά από την απαλοιφή των προκαταβολών που 
έχουν δοθεί σε προµηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν παραληφθεί (από τον δήµο) και τιµολογηθεί (από τον 
προµηθευτή) κατά την ως άνω ηµεροµηνία (εφόσον οι ανωτέρω προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση των 
λογαριασµών της οµάδας 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ∆ήµων – Π∆ 315/99).  

Α.2. Εκτίµηση σχετικά µε το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν κατά την περίοδο από τον µήνα 
κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015, θεωρώντας ότι το σύνολο των 
τιµολογίων και των λοιπών ισοδύναµων εγγράφων που θα παραλάβει ο φορέας σε αυτό το διάστηµα θα αποτυπωθούν 
τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων όσο και στη Γενική Λογιστική. 

Α.3. Εκτίµηση σχετικά µε τις συνολικές πληρωµές εκτός τοκοχρεολυσίων που εκτιµά ότι θα πραγµατοποιήσει ο φορέας 
κατά την περίοδο από τον µήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. 

Α.4. Η εκτίµηση σχετικά µε το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2015 προκύπτει από 
την αφαίρεση των πληρωµών του στοιχείου Α.3 από το άθροισµα των στοιχείων Α.1 και Α.2. Εποµένως, ισχύει 
ότι Α.4 = Α.1 + Α.2 – Α.3. 

Α.5. Προσδιορισµός του ύψους των υποχρεώσεων (πλην δανείων) - όπως έχουν υπολογιστεί από το στοιχείο Α.4 - για τις 
οποίες ο φορέας δεν έχει την υποχρέωση εξόφλησής τους εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους, διότι είτε πρόκειται για 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή τους σε περισσότερα του 
ενός έτη. Υπενθυµίζεται ότι για τις ως άνω προσδιορισµένες υποχρεώσεις που µεταφέρονται προς πληρωµή σε 
προϋπολογισµούς επόµενων οικονοµικών ετών, ο φορέας οφείλει να έχει προβεί σε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Α.6. Προσδιορισµός του ύψους των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε καθεστώς ρύθµισης που 
ο ΟΤΑ θα πρέπει να πληρώσει στο 2016. 

Α.7. Το ποσό των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους κωδικούς του ΚΑΕ 
81, υπολογίζεται µε την προσθήκη του στοιχείου Α.6 στη διαφορά των στοιχείων Α.4 και Α.5. Εποµένως, ισχύει 
ότι Α.7=Α.4-Α.5+Α.6.   

Β. Εκκρεµείς Υποχρεώσεις από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων 

Β.1. Προσδιορισµός του ύψους των εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την τελευταία 
ηµέρα του µήνα που προηγείται από τον µήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού 2016 

Β.2. Προσδιορισµός του συνολικού ύψους των τοκοχρεολυσίων που οφείλει να πληρώσει ο φορέας κατά την περίοδο από 
τον µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. 

 Β.3. Εκτίµηση σχετικά µε τις συνολικές πληρωµές τοκοχρεολυσίων που εκτιµά ότι θα πραγµατοποιήσει ο φορέας κατά την 
περίοδο από τον µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. 

 Β.4. Το ύψος των εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δανείων στις 31.12.2015 υπολογίζεται από την 
αφαίρεση των πληρωµών του στοιχείου Β.3 από το άθροισµα των στοιχείων Β.1 και Β.2. Εποµένως, ισχύει ότι Β.4 = Β.1 + 
Β.2 – Β.3. Το ποσό αυτό πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 8117 «Λοιπά Έξοδα». 

 Γ. Υπολογισµός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τον ΚΑΕ 81 

Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τον ΚΑΕ 81, θα προκύψει από το 
άθροισµα των στοιχείων Α.7 και Β.4. 

Παρατίθεται το εξής παράδειγµα: 

Έστω ότι ο ΟΤΑ καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον µήνα Αύγουστο του 2015. Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί 
στον Π/Υ για τους κωδικούς του ΚΑΕ 81, υπολογίζεται ως εξής: 

Α Υποχρεώσεις πλην δανείων  

(+) Α.1. Ύψος συνολικών υποχρεώσεων κατά την 31.07.2015  

(+) Α.2. Εκτιµώµενη δεδουλευµένη δαπάνη (τιµολόγια, µισθοδοσία, δικαστικές αποφάσεις κλπ) περιόδου 01.08.2015 - 
31.12.2015  

(-) Α.3. Εκτιµώµενες πληρωµές πλην τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015  

(=) Α.4. Εκτιµώµενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015  

(-) Α.5. Ύψος µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθµισης στις 31.12.2015  
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(+) Α.6. Ύψος µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθµισης στις 31.12.2015 το οποίο πρέπει να πληρωθεί 
εντός του 2016  

(=) Α.7. Ποσό υποχρεώσεων εκτός δανείων το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στον ΚΑΕ 81  

Β. Εκκρεµείς Υποχρεώσεις από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων  

(+) Β.1. Ύψος εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την 31.07.2015  

(+) Β.2. Ύψος τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015  

(-) Β.3. Εκτιµώµενες πληρωµές τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(=) Β.4. Εκτιµώµενο ύψος εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Γ. Υπολογισµός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ µε διάκριση (02)  

(+) Α.4. Εκτιµώµενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015  

(+) Β.4. Εκτιµώµενο ύψος εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(=) Γ. Συνολικό ύψος υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό  2016 για τους ΚΑΕ 02  

Τέλος επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ηµερολόγιο του γενικού καθολικού του τρέχοντος έτους δεν 
είναι πλήρως ενηµερωµένο, είναι δυνατή η εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας µε βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της 
Γενικής Λογιστικής της 31.12.2014 και εκτιµήσεις σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων (δεδουλευµένη δαπάνη) και τις 
πληρωµές για το σύνολο του 2015. 

 

 

7. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς υπολογίζονται οι ετήσιες πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό έτους 2016 για τα έργα του Π∆Ε;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παράγραφο Α3 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2016 των 
περιφερειών, τα έσοδα από επιχορηγήσεις µέσω του εθνικού και του συγχρηµατοδοτούµενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα 
εκτιµηθούν αρχικά µε βάση τις σχετικές οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου οικονοµικού 
έτους και, στη συνέχεια, θα αναµορφώνονται µε βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συµπεριληφθούν στις Συλλογικές 
Αποφάσεις Έργων έτους 2016. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην αριθ. 23979/∆Ε2649/03.06.2013 
(ΦΕΚ 1367 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισµούς των περιφερειών εγγράφονται µε ισόποση 
εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων Π∆Ε που υλοποιούνται από την κάθε 
περιφέρεια µε υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο υπολογισµός των πιστώσεων των έργων Π∆Ε θα πρέπει να γίνει µε βάση τον αλγόριθµο 
που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ’ αρ. 75537 22.12.2014 (ΦΕΚ 3499 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε την «Τακτοποίηση 
πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση 
σχετικών θεµάτων». Με τη συγκεκριµένη απόφαση καθορίζονταν για το έτος 2015 τα όρια χρηµατοδότησης των 
συνεχιζόµενων (ενταγµένων) έργων µέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές 
Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριµένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 
2014.  

∆εδοµένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το 2015, ο υπολογισµός των 
πιστώσεων των συνεχιζόµενων έργων του Π∆Ε, που θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς του 2016, θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µε βάση τον αλγόριθµο που περιλαµβάνεται στην προαναφερόµενη απόφαση και ο οποίος 
περιγράφεται παρακάτω (προσαρµοσµένος στην ανάγκη κατάρτισης του προϋπολογισµού του 2016):  

Εθνικό σκέλος Π∆Ε: Κάθε έργο και µελέτη Π∆Ε που περιλαµβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, 
ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, 
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί το επόµενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να 
χρηµατοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:  

Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) µείον εγκεκριµένη πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ )  

Β= 20% της πίστωσης του 2015. 

Το µικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 µείον κατανοµή του 2015) + το 
ανεκτέλεστο του έργου (κατανοµή του 2015 µείον πληρωµή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί το υπόλοιπο του 
προϋπολογισµού του.  

Συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος Π∆Ε: Κάθε έργο και µελέτη Συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους που περιλαµβάνεται στις 
ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα 
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αποπληρωθεί στο έτος αυτό, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί το επόµενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε 
το οποίο δύναται να χρηµατοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:  

Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) µείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) 

Β= 30% της πίστωσης του 2015.  

Το µικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 µείον κατανοµή του 2015) + το 
ανεκτέλεστο του έργου (κατανοµή του 2015 µείον πληρωµή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του 
προϋπολογισµού του.  

Επισηµαίνεται ότι για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανοµή του 2015 µείον πληρωµή του 2015) 
µεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασµό του και εποµένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής.  

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:  

• Πίστωση του 2015: Η ετήσια πίστωση του έργου το 2015, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε απόφαση προέγκρισης ή 
ένταξης (ΤΡΟΠ 0.) του εν λόγω έργου σε Συλλογική Απόφαση έτους 2015.  

• Κατανοµή του 2015: Το σύνολο των κατανοµών χρηµατοδότησης (έτους 2015) που έχουν πραγµατοποιηθεί για το εν 
λόγω έργο µέχρι τον µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.  

• Πληρωµή του 2015: Το σύνολο των πληρωµών (έτους 2015) που έχουν πραγµατοποιηθεί για το εν λόγω έργο µέχρι τον 
µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.  

• Υπόλοιπο Π/Υ έργου: Υπόλοιπο αποπεράτωσης (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) µείον πληρωµή του 2015. 

 Κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισµών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγµατοποίηση 
υποθέσεων σχετικά µε ύψος των κατανοµών και των πληρωµών για τα εν λόγω έργα µέχρι τη λήξη του 2015. Ωστόσο, 
καθίσταται σαφές ότι µετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι Π/Υ 2016 είναι απαραίτητο να αναµορφωθούν καταρχάς 
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του 2015 σχετικά µε το ύψος των εγκεκριµένων πιστώσεων, των 
κατανοµών χρηµατοδότησης και των πληρωµών και, στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις 
Έργων του 2016.  

Σηµειώνεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο του έργου εγγράφεται στον Τ110 Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων 
του Π∆Ε, µε εξαίρεση το τµήµα που αφορά σε υποχρεώσεις Π∆Ε µέχρι 31.12.2015 οι οποίες εκτιµάται θα πληρωθούν 
στο 2016, οπότε και χρησιµοποιείται ο ΚΑΕ Τ121 Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 
χρηµατοδοτούµενων από το Π∆Ε» 

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι δυνάµει της ως άνω υπ’ αριθµ. 23979/∆Ε264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) απόφασης, στον 
προϋπολογισµό της περιφέρειας εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από περιφέρεια και πληρώνονται είτε από την 
Οικονοµική Υπηρεσία της ή από το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.    

 

8. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καταρτίζεται η συµφωνία διαθεσίµων – ταµειακού υπολοίπου του άρθρου 8 παρ. 1Γ 
της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2016. Πως µπορεί να εκτιµηθεί µε τον πιο ρεαλιστικό 
τρόπο το ύψος του ταµειακού υπολοίπου στον αρχικό προϋπολογισµό 2016.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παράγραφο 1Γ του άρθρου 8 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των 
περιφερειών, το ταµειακό υπόλοιπο προϋπολογισµού έτους 2016 πρέπει να προκύπτει από τη συµφωνία 
διαθεσίµων – ταµειακού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31.12.2015, η οποία αποτελεί προσαρµογή του υπολοίπου των 
καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασµών – 
κατά την 31.12.2015, στα βιβλία του φορέα , λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής: 

• πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους κατά την ως άνω ηµεροµηνία (-) 
(αφαιρείται),  

• ποσά από µεταβιβαστικές πληρωµές που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του φορέα εντός του έτους 2015 
χωρίς αντίστοιχη έκδοση γραµµατίου είσπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται),  

 • µεταφορά µισθοδοσίας µηνός Ιανουαρίου 2016 στο λογαριασµό της ΕΑΠ στις 31.12.2015 και ενταλµατοποίηση αυτής 
στο µήνα που αφορά (Ιαν 2016) (+) (προστίθεται) 

• προσθήκη τυχόν µετρητών ταµείου κατά την 31.12.2015 (+)(προστίθεται) 

• επιταγές εισπρακτέες για τις οποίες έχει εκδοθεί γραµµάτιο είσπραξης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον φορέα κατά 
την 31.12.2015 (+) (προστίθεται) 

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου ο αρχικός Π/Υ 2016 να καταρτιστεί µε τον όσο πιο δυνατό ρεαλιστικό τρόπο, κρίνεται 
σκόπιµη η εφαρµογή της κάτωθι ή παρόµοιας µε αυτή µεθοδολογίας: 
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i. Προσδιορισµός του ταµειακού υπολοίπου κατά την τελευταία ηµέρα του µήνα που προηγείται του µήνα 
κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού 2016, όπως αυτό προκύπτει από τη διαδικασία συµφωνίας διαθεσίµων 
– ταµειακού υπολοίπου η οποία περιγράφεται παραπάνω.  

ii. Προσδιορισµός του εκτιµώµενου ταµειακού αποτελέσµατος κατά την περίοδο από τον µήνα κατάρτισης του 
Π/Υ 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. Το ταµειακό αποτέλεσµα προκύπτει από τη διαφορά των 
εσόδων και των εξόδων (σε ταµειακή βάση) που εκτιµά η περιφέρεια ότι θα έχει κατά τη συγκεκριµένη περίοδο  

iii. Από το αλγεβρικό άθροισµα των ανωτέρω στοιχείων (i) και (ii) προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στους ΚΑΕ της οµάδας εσόδων Τ100 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εφόσον το στοιχείο (ii) είναι αρνητικό 
(ταµειακό έλλειµµα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) µειώνεται ισόποσα, ενώ αν το στοιχείο το στοιχείο (ii) είναι θετικό 
(ταµειακό πλεόνασµα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) αυξάνεται ισόποσα. 

Παρατίθεται το εξής παράδειγµα: Έστω ότι ο φορέας καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον µήνα Αύγουστο του 2015. Το 
συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό για τους ΚΑΕ της οµάδας εσόδων Τ100 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ», θα υπολογιστεί ως εξής: 

(i) Ταµειακό υπόλοιπο κατά την 31.07.2015 

(+) (ii) Εκτιµώµενο ταµειακό αποτέλεσµα της περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015 

(=) (iii) Συνολικό ποσό της οµάδας εσόδων Τ100 "Ταµειακό Υπόλοιπο", Π/Υ 2016 

Η διάκριση του ταµειακού υπολοίπου ανά πηγή χρηµατοδότησης κατά την εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας έγκειται 
στη διακριτική ευχέρεια της περιφέρειας 

 

9. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 
2016 των περιφερειών, στο σκέλος των εξόδων στους αντίστοιχους ΚΑΕ µε διάκριση (02) εγγράφεται σύνολο 
των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12 του προηγούµενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από την 
τήρηση του Π.∆. 315/99 (Γενική Λογιστική). Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παράγραφο ∆΄ του άρθρου 8, στις 
περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα του 
ενός έτη, στον προϋπολογισµό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, 
όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. 
Με βάση τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να προβούν σε εκτιµήσεις σχετικά, αφενός, µε 
το ύψος των υποχρεώσεών τους κατά την 31.12.2015 και, αφετέρου, µε τον προσδιορισµό του ποσού που 
πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016, στους ΚΑΕ µε διάκριση (02) ποια µεθοδολογία πρέπει να ακολουθηθεί 
προκειµένου αυτές οι εκτιµήσεις να είναι ρεαλιστικές; 
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειµένου οι εκτιµήσεις σχετικά µε το ύψος των υποχρεώσεων στις 31.12.2015 και σχετικά µε το ύψος 
των πιστώσεων των ΚΑΕ µε διάκριση (02) στον προϋπολογισµό  2016 να είναι ρεαλιστικές κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή 
της κάτωθι - ή παρόµοιας µε αυτή – µεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη:  

• Το σκέλος Α περιγράφει τον τρόπο προσδιορισµού των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφούν στους 
ΚΑΕ µε διάκριση (02) του προϋπολογισµού 2016.  

• Το σκέλος Β περιγράφει τον τρόπο προσδιορισµού εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων οι 
οποίες ενδεχοµένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν µέχρι το τέλος του 2015.  

• Από το άθροισµα των δεδοµένων που προκύπτουν από τα σκέλη Α και Β προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στους ΚΑΕ µε διάκριση (02) του προϋπολογισµού 2016. 

 

Α. Προσδιορισµός υποχρεώσεων πλην δανείων οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο Π/Υ του 2016 

Α.1. Προσδιορισµός του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά την 
τελευταία ηµέρα του µήνα που προηγείται του µήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού 2016, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα αναφερόµενα στο Π.∆. 315/99 και µετά από την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε 
προµηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν παραληφθεί (από την περιφέρεια) και τιµολογηθεί (από τον 
προµηθευτή) κατά την ως άνω ηµεροµηνία (εφόσον οι ανωτέρω προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση των 
λογαριασµών της οµάδας 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ∆ήµων και των Περιφερειών – Π∆ 315/99).  

Α.2. Εκτίµηση σχετικά µε το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν κατά την περίοδο από τον µήνα 
κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015, θεωρώντας ότι το σύνολο των 
τιµολογίων και των λοιπών ισοδύναµων εγγράφων που θα παραλάβει ο φορέας σε αυτό το διάστηµα θα αποτυπωθούν 
τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων όσο και στη Γενική Λογιστική. 
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Α.3. Εκτίµηση σχετικά µε τις συνολικές πληρωµές εκτός τοκοχρεολυσίων που εκτιµά ότι θα πραγµατοποιήσει ο φορέας 
κατά την περίοδο από τον µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. 

Α.4. Η εκτίµηση σχετικά µε το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2015 προκύπτει από 
την αφαίρεση των πληρωµών του στοιχείου Α.3 από το άθροισµα των στοιχείων Α.1 και Α.2. Εποµένως, ισχύει 
ότι Α.4 = Α.1 + Α.2 – Α.3. 

Α.5. Προσδιορισµός του ύψους των υποχρεώσεων (πλην δανείων) - όπως έχουν υπολογιστεί από το στοιχείο Α.4 - για τις 
οποίες ο φορέας δεν έχει την υποχρέωση εξόφλησής τους εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους, διότι είτε πρόκειται για 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή τους σε περισσότερα του 
ενός έτη. Υπενθυµίζεται ότι για τις ως άνω προσδιορισµένες υποχρεώσεις που µεταφέρονται προς πληρωµή σε 
προϋπολογισµούς επόµενων οικονοµικών ετών, ο φορέας οφείλει να έχει προβεί σε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Α.6. Προσδιορισµός του ύψους των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε καθεστώς ρύθµισης που 
ο ΟΤΑ θα πρέπει να πληρώσει στο 2016. 

Α.7. Το ποσό των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους κωδικούς µε 
διάκριση (02), υπολογίζεται µε την προσθήκη του στοιχείου Α.6 στη διαφορά των στοιχείων Α.4 και Α.5. 
Εποµένως, ισχύει ότι Α.7=Α.4-Α.5+Α.6.  

Β. Εκκρεµείς Υποχρεώσεις από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων 

Β.1. Προσδιορισµός του ύψους των εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την τελευταία 
ηµέρα του µήνα που προηγείται από τον µήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού 2016 

Β.2. Προσδιορισµός του συνολικού ύψους των τοκοχρεολυσίων που οφείλει να πληρώσει ο φορέας κατά την περίοδο από 
τον µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. 

 Β.3. Εκτίµηση σχετικά µε τις συνολικές πληρωµές τοκοχρεολυσίων που εκτιµά ότι θα πραγµατοποιήσει ο φορέας κατά την 
περίοδο από τον µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού 2016 µέχρι και το τέλος του οικονοµικού έτους 2015. 

Β.4. Το ύψος των εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δανείων στις 31.12.2015 υπολογίζεται από την 
αφαίρεση των πληρωµών του στοιχείου Β.3 από το άθροισµα των στοιχείων Β.1 και Β.2. Εποµένως, ισχύει ότι Β.4 = Β.1 + 
Β.2 – Β.3. 

  
Γ. Υπολογισµός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2016 στους ΚΑΕ µε διάκριση (02) 

Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2016 στους ΚΑΕ µε διάκριση (02), 
θα προκύψει από το άθροισµα των στοιχείων Α.7 και Β.4. 

Παρατίθεται το εξής παράδειγµα: 

Έστω ότι η περιφέρεια καταρτίζει τον προϋπολογισµό 2016 κατά τον µήνα Αύγουστο του 2015. Το συνολικό ποσό που 
πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό για στους ΚΑΕ µε διάκριση (02, υπολογίζεται ως εξής: 

Α Υποχρεώσεις πλην δανείων  

(+) Α.1. Ύψος συνολικών υποχρεώσεων κατά την 31.07.2015  

(+) Α.2. Εκτιµώµενη δεδουλευµένη δαπάνη (τιµολόγια, µισθοδοσία, δικαστικές αποφάσεις κλπ) περιόδου 01.08.2015 - 
31.12.2015  

(-) Α.3. Εκτιµώµενες πληρωµές πλην τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(=) Α.4. Εκτιµώµενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(-) Α.5. Ύψος µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθµισης στις 31.12.2015  

(+) Α.6. Ύψος µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθµισης στις 31.12.2015 το οποίο πρέπει να πληρωθεί 
εντός του 2016  

(=) Α.7. Ποσό υποχρεώσεων εκτός δανείων το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2016 στον ΚΑΕ 
81  

 
Β. Εκκρεµείς Υποχρεώσεις από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων  

 (+) Β.1. Ύψος εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την 31.07.2015  

 (+) Β.2. Ύψος τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015  

 (-) Β.3. Εκτιµώµενες πληρωµές τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015 

 (=) Β.4. Εκτιµώµενο ύψος εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Γ . Υπολογισµός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ µε διάκριση (02)  

 (+) Α.4 Εκτιµώµενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015  
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 (+) Β.4. Εκτιµώµενο ύψος εκκρεµών υποχρεώσεων από µη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015 

 (=) Γ. Συνολικό ύψος υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2016 για τους ΚΑΕ 02  

Τέλος επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ηµερολόγιο του γενικού καθολικού του τρέχοντος έτους δεν 
είναι πλήρως ενηµερωµένο, είναι δυνατή η εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας µε βάση τα υπόλοιπα της 31.12.2014 
και εκτιµήσεις σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων (δεδουλευµένη δαπάνη) και τις πληρωµές για το σύνολο του 2015.   


