ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ
Γ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆/ΣΗΣ ΟΤΑ

Αθήνα 1 Νοεµβρίου 2005

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Στεφανάκης, Α. Αραβαντινού
Τηλέφωνο : 210-3232258, 3222821

ΠΡΟΣ: Τις Περιφέρειες του Κράτους
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών
Γραµµατέων
β) ∆/νσεις Αυτοδιοίκησης και
Αποκ/σης – έδρες τους
γ) ∆/νσεις Τοπικής Αυτ/σης
και ∆/σης – έδρες τους

Αριθµ. Πρωτ.: 55459

Αριθµ. εγκυκλίου: 32
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους 2006.
Ενόψει των προβλεπόµενων προθεσµιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
δήµων και κοινοτήτων, από το άρθρο 219 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆.
410/1995), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν
3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α) και ισχύει, καθώς και της εφαρµογής του τύπου του προϋπολογισµού
αυτών, όπως καθορίσθηκε µε την αριθµ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, παρακαλούµε να δώσετε σχετικές οδηγίες στους ΟΤΑ της Περιφέρειάς σας, για
την έγκαιρη και σύννοµη κατάρτιση των προϋπολογισµών του ερχόµενου έτους 2006,
σύµφωνα µε τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόµενα στην παρούσα εγκύκλιο.
Επισηµαίνεται η ιδιαίτερη σηµασία που πρέπει να προσδώσουν οι ΟΤΑ στην
κατάρτιση των προϋπολογισµών τους, ώστε οι προβλέψεις τους µε ειλικρίνεια και
αντικειµενικότητα να συµβάλλουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραµµατισµένων
δραστηριοτήτων τους και γενικώς στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών τους.
I.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ

Ν.

3202/2003

ΠΟΥ

ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.
1. Κατάρτιση ψήφιση και έλεγχος του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων.
Για τη σύνταξη, ψήφιση και τον έλεγχο των προϋπολογισµών τους, ως και τη σχετική
διαδικασία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις: α) των άρθρων 215-222 του Π.∆. 410/1995, όπως
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ισχύουν σήµερα και β) του άρθρου 1 του Β.∆. της 17-5/15-6-1959 "Περί οικονοµικής
διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων". Ειδικότερα:
α. Οι νέες διατάξεις του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν 3202/2003, εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διαδικασία
κατάρτισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ οικονοµικού έτους 2005. Σε σχέση µε τις
προϊσχύουσες ρυθµίσεις, οι διατάξεις αυτές:
- καθιερώνουν ειδική συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τη ψήφιση του
προϋπολογισµού,
- προβλέπουν ειδική προθεσµία για την κατάρτιση των προϋπολογισµών των δηµοτικών ή
κοινοτικών ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
- ορίζουν εξαιρετική προθεσµία για τη ψήφιση του προϋπολογισµού του έτους, το οποίο
έπεται της διενέργειας των δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών,
- θεσπίζουν την αρχή της δηµοσιότητας του προϋπολογισµού και
- ρυθµίζουν ρητά το θέµα της ευθύνης των υπαιτίων για τη µη έγκαιρη κατάρτιση και ψήφιση
του προϋπολογισµού,
και κυρίως την αιτιολογία κάθε εγγραφής στον προϋπολογισµό και την ισοσκέλισή του.
Αναλυτικά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού ισχύουν σήµερα τα ακόλουθα:
Η δηµαρχιακή επιτροπή ή ο πρόεδρος της κοινότητας συντάσσει το σχέδιο του
προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του δήµου ή της κοινότητας και το υποβάλλει,
αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο έως τέλος Οκτωβρίου κάθε
έτους. Το συµβούλιο, έως το τέλος Νοεµβρίου του ίδιου έτους, ψηφίζει τον προϋπολογισµό σε
ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και τον υποβάλλει στο Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας, ισοσκελισµένο (παρ. 1 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003).
Κατ’ εξαίρεση η προθεσµία ψήφισης του προϋπολογισµού του έτους που έπεται της
διενέργειας των δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών, παρατείνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου
του έτους αυτού (παρ. 2 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003).
Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού δεν καταρτισθεί και δεν υποβληθεί στις
καθορισµένες προθεσµίες ή αν ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου ή ο πρόεδρος της
κοινότητας δεν µεριµνήσουν για τη σύγκληση του συµβουλίου µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου,
το συµβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και
προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισµού (παρ. 5 του άρθρου 219 του Π.∆.
410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003).
Σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών κατάρτισης και ψήφισης του
προϋπολογισµού, οι υπαίτιοι (µέλη της δηµαρχιακής επιτροπής και του δηµοτικού συµβουλίου
κ.λπ.) υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 183 – 186 του

2

∆ΚΚ (παρ. 6 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του
άρθρου 25 του Ν. 3202/2003).
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 236 του ∆ΚΚ, όπως αυτή προστέθηκε µε την περ. (α.iii) του
άρθρου 15 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α), προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, µε την οποία θα παρέχονται κάθε έτος οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισµού. Ενόψει της κατάθεσης νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα προς ψήφιση
από τη Βουλή των Ελλήνων, οι σχετικές οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους
2006 παρέχονται µε την παρούσα εγκύκλιο.
γ. Ο προϋπολογισµός συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου, δηλαδή σε αποκλειστική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την
ψήφιση του προϋπολογισµού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα µέλη του
συµβουλίου να επεξεργασθούν λεπτοµερώς και να συζητήσουν σε βάθος το προτεινόµενο
από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή τον πρόεδρο της κοινότητας σχέδιο, έτσι ώστε ο
προϋπολογισµός που θα ψηφισθεί να απεικονίζει πράγµατι το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του
δήµου ή της κοινότητας και να µην αποτελεί µια απλή καταγραφή πρόχειρων προβλέψεων, οι
οποίες κατά τη διάρκεια του έτους υπόκεινται σε συνεχείς αναθεωρήσεις.
Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003, σύµφωνα µε την οποία κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισµού τίθενται υπ’ όψη του συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες, θα
εφαρµοστεί µετά τον καθορισµό των δεικτών αυτών, µε την απόφαση που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 225 του ίδιου Π.∆., όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 26
του Ν. 3202/2003.
δ. Συνοπτική κατάσταση του ψηφισθέντος προϋπολογισµού δηµοσιεύεται σε µια
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που
εκδίδεται µέσα στα όρια του νοµού, όπου βρίσκεται η έδρα του δήµου ή της κοινότητας (παρ.
4 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 25
του Ν. 3202/2003).
Υπόδειγµα της συνοπτικής κατάστασης περιέχεται στην ΚΥΑ 7028/2004. Η κατάσταση
θα αποστέλλεται για δηµοσίευση µετά την περάτωση του ελέγχου επί του προϋπολογισµού
από την εποπτεύουσα αρχή. Ο συγκεκριµένος τρόπος δηµοσίευσης εφαρµόζεται παράλληλα
µε τη διαδικασία που καθορίζεται για όλες γενικά τις κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου από τις διατάξεις των άρθρων 96 παρ. 6 και 119 του
Π.∆. 410/1995.
2. Προϋπολογισµός δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων.
Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήµους και αφορούν τον προϋπολογισµό,
εφαρµόζονται και στα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
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(άρθρα 200 παρ. 1 και 203 παρ. 5 του Π.∆. 410/1995). Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 219
του Π∆ 410/95, όπως αυτό ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Ν. 3202/2003, ισχύουν και για τα
ανωτέρω ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα.
Για τη διατύπωση της γνώµης του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επί των
προϋπολογισµών των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ, η
οποία απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 3 του
δεκαπενθήµερη

προθεσµία,

η

οποία

αρχίζει

άρθρου 198 του ίδιου Π.∆., ορίζεται
από

την

ηµεροµηνία

ψήφισης

του

προϋπολογισµού του δήµου ή της κοινότητας (παρ. 1 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003).
3. Έλεγχος του προϋπολογισµού.
Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 205 του Π.∆. 323/1989 από την παρ. 2 του
άρθρου 3 του Ν. 2307/1995, η οποία κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 222 του Π.∆. 410/1995, ο
έλεγχος του Περιφερειακού ∆ιευθυντή αρχικά και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας στη
συνέχεια περιορίσθηκε αποκλειστικά στις υποχρεωτικές δαπάνες που πρέπει να προβλέπει ο
προϋπολογισµός.
Επειδή κρίθηκε ότι η αποδυνάµωση του ελέγχου που ασκούσε στον προϋπολογισµό η
εποπτεύουσα αρχή, αποτέλεσε µία από τις αιτίες που οδήγησαν στο φαινόµενο της
κατάρτισης πλασµατικών προϋπολογισµών, µε την παρ. 2 του άρθρου 222 του Π.∆.
410/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003,
διευρύνθηκε το περιεχόµενο του ελέγχου, πάντοτε στα πλαίσια της συνταγµατικά
κατοχυρωµένης οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αν ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
διαπιστώσει ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό:
•

οι υποχρεωτικές δαπάνες ή

•

έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόµο ή

•

ότι, αντίθετα, έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο ή

•

ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει χωρίς καµία αιτιολογία τις αποδόσεις του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, καλεί το συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον
προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 177

του Π.∆. 410/1995, ήτοι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας παραπέµπει τη σχετική
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου στην αρµόδια επιτροπή ελέγχου
νοµιµότητας των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ (παρ. 2 του άρθρου 222 του Π.∆.
410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003).
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Παραποµπή του προϋπολογισµού για λόγους αναγόµενους στην αιτιολογία της
αύξησης των προβλεπόµενων εσόδων δικαιολογείται, όταν δεν υπάρχει καµία αιτιολογία και
όχι όταν υπάρχει µεν αιτιολογία, κρίνεται όµως αυτή ανεπαρκής από την Περιφέρεια.
4. ∆ιάρκεια της ισχύος του προϋπολογισµού.
Το χρονικό διάστηµα ισχύος του προϋπολογισµού συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος,
το οποίο µε τη σειρά του συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος (παρ. 1 του άρθρου 216 του Π.∆.
410/1995, 1 παρ. του άρθρου 1 του Β.∆. της 17-5/15-6-1959).
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν από την ενδεχόµενη
καθυστέρηση της ψήφισης του προϋπολογισµού, οι διατάξεις του άρθρου 220 του Π.∆.
410/1995, µετά την αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού από την παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν.
3202/2003, δίνουν τη δυνατότητα στα αρµόδια όργανα (δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο,
δηµαρχιακή επιτροπή, δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας κατά περίπτωση), να διενεργούν
µόνο υποχρεωτικές δαπάνες (αυτές δηλαδή που απαριθµούνται ρητά στην παρ. 1 του
άρθρου 218 του ίδιου Π.∆., όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.
3202/2003), ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός και πάντως όχι αργότερα
από το τέλος Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, θεωρώντας πλασµατικά ως
ισχύοντα τον προϋπολογισµό του έτους που έχει λήξει.
Μετά την πάροδο του τριµήνου, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση
τον προϋπολογισµό του περασµένου έτους.

II. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ.

Πριν από τη σύνταξη των προϋπολογισµών, θα πρέπει να ληφθούν από τα δηµοτικά
και κοινοτικά συµβούλια, όπου συντρέχει περίπτωση, οι αποφάσεις για την επιβολή των
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, όπως επίσης και οι αποφάσεις κατάρτισης του
προγράµµατος εκτελεστέων έργων, έτους 2006.
Οι αποφάσεις για την κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος, θα ληφθούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 265 του Π.∆. 410/1995.
Στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι
οποίες καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 218 του ίδιου Π.∆., όπως αυτή ισχύει.
Για τον προσδιορισµό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαµβάνονται υπ’ όψη τα
διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και ειδικότερα, για µεν τα
έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.
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Το χρηµατικό υπόλοιπο αναλύεται σε τακτικά και έκτακτα έσοδα και επειδή δεν είναι
γνωστό κατά το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισµού, προσδιορίζεται µε βάση τις
προβλεπόµενες εισπράξεις και πληρωµές µέχρι το τέλος της χρήσης.
Στους προϋπολογισµούς θα γραφούν µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους θα
προσδιορισθεί µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Πρέπει ιδιαίτερα να
προσεχθεί το σηµείο αυτό, γιατί υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση της απόδοσης των εσόδων, ή
εκτίµηση εσόδων που δεν έχουν νόµιµη βάση (εικονικά έσοδα), δηµιουργεί όπως είναι
γνωστό, σοβαρά προβλήµατα στην εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, πρέπει να καλύπτουν
υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να µην υπερβαίνουν το ύψος
των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά

υποκρύπτεται φορολογία, πράγµα το οποίο είναι

αντίθετο µε το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. Επισηµαίνεται επίσης
ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των
αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ΟΤΑ. Η
τήρηση λοιπόν της αρχής αυτής, τόσο κατά τον καθορισµό των συντελεστών, όσο και κατά
τον έλεγχο των προϋπολογισµών, είναι αναγκαία και επιβεβληµένη, γιατί αποτελεί τη βάση για
την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών που εξυπηρετούν.
Στην αιτιολογική έκθεση που θα συνοδεύει τον προϋπολογισµό, πρέπει να
δικαιολογείται µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης της πίστωσης, το ύψος και οι
λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού
(περιλαµβανοµένης και της πρόβλεψης για αυξήσεις του τακτικού και του επί συµβάσει
προσωπικού), όπως µισθοί, υπερωρίες, αµοιβές από συµβούλια και επιτροπές, θα πρέπει να
συνοδεύονται από λεπτοµερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι
γραµµένες για τους σκοπούς αυτούς.
Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι οι προϋπολογισµοί πρέπει να είναι ισοσκελισµένοι
(παρ.1 του άρθρου 219 του Π.∆. 410/1995).
Με βάση τον κανόνα αυτό, µετά την εγγραφή στον προϋπολογισµό των υποχρεωτικών
δαπανών, οι µη υποχρεωτικές δαπάνες σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
σύνολο των εσόδων αυτού.
Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 262 του Π.∆. 410/1995
(επιχορηγήσεις Ν.Π.∆.∆., Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων, βοηθήµατα σε οικονοµικά
αδύνατους κ.λπ.), πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβληµένες,
κινούµενες στα υπό του νόµου προβλεπόµενα όρια.
Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, σε όσο το
δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά µπορεί να υπάρξει περιορισµός:
!

στις δαπάνες συµµετοχής σε συµβούλια, ιδίως όταν είναι δυνατόν το έργο ορισµένων
συµβουλίων, να αντιµετωπισθεί στα πλαίσια της τρέχουσας δραστηριότητας κάθε φορά.
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!

στις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να
αποβλέπουν στην αντιµετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται,
αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του προσωπικού.

!

επίσης, µπορούν να περιορισθούν οι δαπάνες υπηρεσιακών µετακινήσεων, προµηθειών,
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λπ.
Στους

προϋπολογισµούς

θα

πρέπει

να

αναγράφονται

οπωσδήποτε,

οι

τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς. Υπενθυµίζεται ωστόσο και πάλι, ότι δεν θα
εγγραφούν χρεωλυτικές δόσεις για οφειλές των ΟΤΑ από άτοκα δάνεια του Υπουργείου
Εσωτερικών του άρθρου 67 του Ν.∆. 3033/1954, που διαγράφησαν µε τη διάταξη του άρθρου
14 του Ν. 2539/1997.
Η πίστωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό για τα έσοδα από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι ίση µε αυτή που πήρε ο κάθε ΟΤΑ το
έτος 2005. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2006 θα εγγραφεί στον
προϋπολογισµό µε αναµόρφωση.
Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό, τα έσοδα γνωστά ως ΣΑΤΑ, θα εγγραφούν στα
έκτακτα έσοδα. Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που
έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2005. Η διαφορά που θα προκύψει από τη ΣΑΤΑ έτους 2006 θα
εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση.
Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2006 δεν
θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς των ΟΤΑ µε αναµόρφωση.
Οι πιστώσεις που διατίθενται από το ΥΠΕΣ∆∆Α στους ΟΤΑ, για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Κ.Α. 0614), εγγράφονται στους προϋπολογισµούς
τους συγχρόνως µε την κατάρτισή τους. Το ποσό που εγγράφεται για τις λειτουργικές δαπάνες
των σχολείων, θα είναι ίσο µε αυτό που πήρε ο κάθε ΟΤΑ το έτος 2005. Η διαφορά που θα
προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2006 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση.
Όµοια θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό οι πιστώσεις που διατίθενται σύµφωνα µε:
•

την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2880/2001 και αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (Κ.Α. 0612).

•

την παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001 και αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (Κ.Α. 0613).

•

την παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 και αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΦΟ), των βρεφονηπιακώνπαιδικών σταθµών, βρεφονηπιοκοµείων και νηπιαγωγείων του ΠΙΚΠΑ, του Κ.Β.
«ΜΗΤΕΡΑ», των Ιδρυµάτων Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Λάρισας, καθώς και των προγραµµάτων Παιδικών Σταθµών του ΕΟΠ (Κ.Α. 0619.01).
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∆απάνες των ΟΤΑ που προέρχονται από σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 253Α του Π.∆. 410/1995, όπως αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3146/2003, εγγράφονται στους
προϋπολογισµούς τους στους οικείους Κ.Α. της οµάδας 624 µε τίτλο «Ενοίκια χρηµατοδοτικής
µίσθωσης leasing».
Το χρηµατικό υπόλοιπο του έτους 2005, θα υπολογισθεί µε βάση τις προβλεπόµενες
εισπράξεις και πληρωµές µέχρι τέλους της χρήσης. Επιπλέον, για τις υποχρεωτικές εισφορές
που πρέπει οι ΟΤΑ να εγγράψουν στους προϋπολογισµούς τους, ισχύει η αριθµ. 55327/1989
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Βεβαιωθέντα

ανείσπρακτα

έσοδα

προηγουµένων

ετών,

εγγράφονται

στον

προϋπολογισµό των ΟΤΑ στους οικείους Κ.Α. της οµάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα κατά τα
παρελθόντα έτη».
Τα έσοδα των ΟΤΑ από δάνεια που συνοµολόγησαν µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών τους, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
19 του Ν. 3242/2004, όπως αυτό ισχύει, εγγράφονται στον προϋπολογισµό τους στον Κ.Α.
3111.01 µε τίτλο «∆άνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων του άρθρου 19 του Ν.
3242/2004».

ΙII. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ.
1. Εισαγωγή.
Ο προϋπολογισµός των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ συντάσσεται σύµφωνα µε τον τύπο που
καθορίσθηκε µε την αριθµ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο
οποίος ισχύει για τους προϋπολογισµούς οικονοµικού έτους 2005 και εφεξής. Μελλοντικές
απαιτούµενες τροποποιήσεις για την προσαρµογή του προϋπολογισµού σε ενδεχόµενες
νοµοθετικές µεταβολές, θα γίνονται µε όµοια απόφαση, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την
έγκαιρη επικαιροποίηση και εναρµόνιση του περιεχοµένου του µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
Η ισχύουσα µορφή του προϋπολογισµού ενσωµατώνει τις εκτεταµένες θεσµικές
µεταβολές που σηµειώθηκαν µέχρι σήµερα στα έσοδα και στα έξοδα των ΟΤΑ και παράλληλα
προσαρµόζει το περιεχόµενο και την ταξινόµηση των προβλέψεων στις απαιτήσεις του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά την
έναρξη ισχύος της αριθµ. 4604/1-2-2005 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 163/Β/10-2-
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2005), µε την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου που αναφέρονται
στον τύπο και το περιεχόµενο του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων.

2. Έκταση εφαρµογής.
Η ΚΥΑ 7028/2004 έχει εφαρµογή:
α. Στους δήµους και στις κοινότητες (παρ. 3 του άρθρου 222 του Π.∆. 410/1995, όπως
ισχύει).
β. Στα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
άρθρων 190 και 203 αντίστοιχα του ∆.Κ.Κ. (άρθρα 200 παρ. 1 και 203 παρ. 5 του Π.∆.
410/1995).
γ. Στους συνδέσµους ΟΤΑ (παρ. 5 του άρθρου 208 του Π.∆. 410/1995).
δ. Στις συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων (άρθρα 12 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 και
208 παρ. 5 του Π.∆. 410/1995).
Η ΚΥΑ δεν έχει υποχρεωτική εφαρµογή στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της
τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(ΚΕ∆ΚΕ), στις Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ), στις αστικές εταιρείες (άρθρο
784 ΑΚ) και τα κοινωφελή ιδρύµατα (ΑΝ 2039/1939) των ΟΤΑ καθώς και στις δηµοτικές και
κοινοτικές

επιχειρήσεις.

Τα

ανωτέρω

νοµικά

πρόσωπα

διέπονται,

ως

προς

τον

προϋπολογισµό τους, από τις ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.
3. Γενικές παρατηρήσεις.
3.1 ∆ιαίρεση του προϋπολογισµού.
Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη. Το Μέρος I περιλαµβάνει τα έσοδα και το
Μέρος II τις δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του Αποθεµατικού.
Ο προηγούµενος τύπος του προϋπολογισµού, περιείχε διαίρεση σε «Μέρη» µόνο στο
σκέλος των εξόδων (Μέρος I: Γενικά Έξοδα, Μέρος II: Ειδικά έξοδα λειτουργίας επί µέρους
υπηρεσιών κ.λ.π.).
Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον
πρώτο πίνακα µε τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινοµούνται, όπως και
προηγουµένως, µε κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα µε τον τίτλο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΙΙ) περιλαµβάνονται µόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία
προορίζονται από το νόµο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσµευση
στο νόµο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.
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Με τον τρόπο αυτό και ο νόµιµος προορισµός των εσόδων διασφαλίζεται και η ακριβής
απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋπολογισµού επιτυγχάνεται.
Στο Μέρος II (∆απάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων.
Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινοµούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση). Στον πίνακα 2 οι
δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Με την προσθήκη στον πίνακα 2
των ποσών των Κεφαλαίων Γ΄ και ∆΄, είναι ευνόητο ότι τα αθροίσµατα (σύνολα) των δύο
πινάκων πρέπει να είναι ίσα.
Χρήσιµα συµπεράσµατα εξάγονται και από τους δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των
δαπανών, όπως είναι όµως ευνόητο, η οικονοµική ευρωστία και η διαχειριστική
αποτελεσµατικότητα του κάθε οργανισµού συνάγονται από τα δεδοµένα του πρώτου πίνακα,
όπου διακρίνονται ευχερώς οι δαπάνες για επενδύσεις από τα λοιπά έξοδα του δήµου ή της
κοινότητας.
3.2 ∆ιάκριση των εσόδων και των εξόδων.
Τα έσοδα του προϋπολογισµού διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες:
- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρηµάτων
- Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης.
Σε σχέση µε τον προηγούµενο, ο ισχύων προϋπολογισµός περιέχει δύο επί πλέον
οµάδες εσόδων: α) Τις εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε και β) τις εισπράξεις
υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρηµάτων.
Η πρώτη (υπό στοιχείο α΄) οµάδα προέρχεται από τη διάσπαση των εσόδων της έως
και το 2004 ενιαίας οµάδας «Έσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη», έτσι ώστε οι εισπράξεις
από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη έσοδα να αποτελούν, µαζί µε τα δάνεια, ξεχωριστή
οµάδα, ενώ άλλη, ξεχωριστή επίσης, οµάδα να αποτελούν τα έσοδα από Π.Ο.Ε που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
Η δεύτερη (υπό στοιχείο β΄) οµάδα εσόδων εµφανίστηκε για πρώτη φορά στον
προϋπολογισµό του έτους 2005.
Για την ευχερή κατανόηση των µεταβολών που επήλθαν στην οµαδοποίηση των
εσόδων,

παραθέτουµε

κατωτέρω

τις

οµάδες

που

προβλέπει

ο

ισχύων

τύπος

προϋπολογισµού σε αντιστοιχία µε εκείνες που ίσχυαν µέχρι και το 2004:
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Προηγούµενη οµαδοποίηση

Ισχύουσα οµαδοποίηση
εσόδων

εσόδων
- ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

- ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

- ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

- ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

- ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

-

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
Π.Ο.Ε.

-

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Οι δαπάνες του προϋπολογισµού διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες:
- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεµατικό
Οι παραπάνω οµάδες στο κείµενο του προϋπολογισµού αναφέρονται ως «Κεφάλαια».
Έτσι, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ περιλαµβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ οι
Επενδύσεις, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ οι πληρωµές παρελθόντων οικονοµικών ετών, λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ το αποθεµατικό.
Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά
υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι κωδικοί αριθµοί των Κεφαλαίων Α΄ (Λειτουργικές δαπάνες) και
Β΄ (Επενδύσεις) επαναλαµβάνονται σε κάθε µία από τις Υπηρεσίες, οι οποίες κατονοµάζονται
στον προϋπολογισµό. Ειδικά για τους δήµους και τις κοινότητες µε πληθυσµό κάτω από 5.000
κατοίκους η κατανοµή των επενδύσεων ανά υπηρεσία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.
Στην περίπτωση αυτή, αν δεν γίνει κατανοµή, οι δαπάνες του Κεφαλαίου Β΄ εντάσσονται στις
Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (Κωδικός 30), ανεξαρτήτως αν ο δήµος ή η κοινότητα διαθέτει ή
όχι δική του Τεχνική Υπηρεσία.
Οι

Υπηρεσίες

στις

οποίες

κατανέµονται

οι

δαπάνες

του

προϋπολογισµού

χαρακτηρίζονται µε ένα διψήφιο κωδικό αριθµό ως εξής:
00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

11

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

50

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε σχέση µε τον προηγούµενο τύπο του προϋπολογισµού παρατηρούνται οι
ακόλουθες µεταβολές στην παρακολούθηση των δαπανών ανά υπηρεσία:
α) Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αποχωρίσθηκαν από τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές
Υπηρεσίες (παλιός κωδικός 05) και παρακολουθούνται πλέον αυτοτελώς στον ΚΑ 30
«Υπηρεσία Τεχνικών Έργων».
Αυτοτελώς επίσης παρακολουθούνται και οι δαπάνες της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας (ΚΑ
40).
β) Οι Υπηρεσίες Καθαριότητας (παλιός κωδικός 15) και Ηλεκτροφωτισµού (παλιός
κωδικός 40) ενοποιήθηκαν στον ΚΑ 20 «Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού».
γ) Οι Υπηρεσίες Ύδρευσης (παλιός κωδικός 20), Άρδευσης (παλιός κωδικός 25) και
Αποχέτευσης (παλιός κωδικός 35) ενοποιήθηκαν στον κωδικό αριθµό 25 «Υπηρεσίες
Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης».
δ) Η Υπηρεσία Λουτρών και Αφοδευτηρίων (παλιός κωδικός 30) καταργήθηκε. Οι
δαπάνες της Υπηρεσίας αυτής ενσωµατώνονται στις δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισµού (ΚΑ 20).
ε) Η Υπηρεσία Κήπων και ∆ενδροστοιχιών (παλιός κωδικός 45) µετονοµάσθηκε σε
Υπηρεσία Πρασίνου (ΚΑ 35).
στ) Οι Υπηρεσίες Σφαγείων (παλιός κωδικός 50), Αγορών (παλιός κωδικός 60) και
Ιδίων Εκµεταλλεύσεων (παλιός κωδικός 65) περιλαµβάνονται στον ΚΑ 70 «Λοιπές
Υπηρεσίες».
ζ) Η Υπηρεσία Οδοποιίας (παλιός κωδικός 70) υπάγεται στον ΚΑ 30 «Υπηρεσία
Τεχνικών Έργων».
η) Προστέθηκαν οι κωδικοί αριθµοί 15 «Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Κοινωνικής Πολιτικής» και 50 «∆ηµοτική Αστυνοµία».
Στις Γενικές Υπηρεσίες εντάσσονται οι δαπάνες των συγκεκριµένων κωδικών αριθµών
που απαριθµούνται στην κοινή υπουργική απόφαση. Στις υπόλοιπες Υπηρεσίες εντάσσονται
οι αντίστοιχες δαπάνες που τις βαρύνουν.
Ο κωδικός αριθµός 70 «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» µπορεί να αναλύεται (εξειδικεύεται) µε
την προσθήκη, παραπλεύρως αυτού, ενός αριθµού από το 01 και τον τίτλο της Υπηρεσίας
που χαρακτηρίζεται µε αυτόν, π.χ. 70.01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 70.02
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 70.03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ κ.ο.κ. Εννοείται ότι
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στην ανακεφαλαίωση όλες οι δαπάνες των ανωτέρω επί µέρους υπηρεσιών (70.01, 70.02,
70.03 κ.λ.π.) θα αθροίζονται σε ενιαίο σύνολο κάτω από τον κωδικό αριθµό 70 ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
3.3 Οι στήλες του προϋπολογισµού.
Ο ισχύων τύπος του προϋπολογισµού περιέχει τις ίδιες ακριβώς στήλες που περιείχε
και ο προηγούµενος.
Ειδικά για τη στήλη που αφορά τα «ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ποσά,
διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:
α) Ο όρος «έγκριση» χρησιµοποιείται στο νόµο, όταν η υποκείµενη σε αυτή πράξη
ελέγχεται και από πλευράς σκοπιµότητας. Όπως όµως είναι γνωστό, ο έλεγχος σκοπιµότητας
στις πράξεις των ΟΤΑ καταργήθηκε νοµοθετικά ήδη από το έτος 1994 (άρθρο 47 παρ. 1 Ν.
2218/1994), σήµερα δε είναι και συνταγµατικά ανεπίτρεπτος (άρθρο 102 παρ. 4 του
Συντάγµατος).
Συνεπώς ως «εγκριθέντα» θεωρούνται τα επικυρωθέντα, δηλαδή τα ελεγχθέντα από
πλευράς νοµιµότητας από την εποπτεύουσα αρχή.
β) Η στήλη αυτή συµπληρώνεται, µε τα ίδια ακριβώς ποσά της πέµπτης στήλης
(ψηφισθέντα από το ∆.Σ), από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, µετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου και αφού διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισµός είναι νόµιµος.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση παραποµπής ή και ακύρωσης τελικά
της απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η συγκεκριµένη στήλη παραµένει
κενή.
4. Συµπλήρωση των κωδικών αριθµών.
Μέρος Ι. Έσοδα
Στο πρώτο µέρος του προϋπολογισµού καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να
καταγραφούν εξαντλητικά όλες οι προβλεπόµενες πηγές εσόδων των ΟΤΑ. Για διευκόλυνση
µάλιστα των υπηρεσιών, στους περισσότερους τίτλους των τριψήφιων ή τετραψήφιων
κωδικών αριθµών αναφέρονται παρενθετικά και οι νοµοθετικές διατάξεις, από τις οποίες
προβλέπεται κάθε υποκατηγορία ή είδος εσόδου.
∆ιευκρινίζουµε ότι η κατάταξη των διαφόρων εσόδων των ΟΤΑ στις δύο βασικές
οµάδες (τακτικά – έκτακτα) συνιστά παράλληλα δεσµευτικό χαρακτηρισµό του κάθε εσόδου
ως τακτικού ή εκτάκτου. Τούτο συνάγεται από την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 11 του
άρθρου 25 του Ν. 3202/2003, µε την οποία ορίζεται ότι µε την κοινή υπουργική απόφαση που
καθορίζει τον τύπο του προϋπολογισµού προσδιορίζονται αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν
σε κάθε κατηγορία του άρθρου 217 του Π.∆. 410/1995.
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0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώµατα

Στην υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα µισθώµατα που προέρχονται από την
εκµίσθωση δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων. Μισθώµατα ακινήτων και εγκαταστάσεων που
δεν ανήκουν στους ΟΤΑ αλλά αποδίδονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόµου, όπως π.χ. τα
µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (ΚΑ 0711) και τα µισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (ΚΑ
0712), δεν περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία αυτή.
∆εν εγγράφονται επίσης στην υποκατηγορία αυτή αλλά στον ΚΑ 1624 «Λοιπά έσοδα
που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» τα µισθώµατα που εισπράττονται όλως
περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισµός των
οποίων δεν συνίσταται στην εκµετάλλευση αυτών µε τη µορφή της εκµίσθωσης (π.χ.
παραχώρηση δηµοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης).
Στον κωδικό αριθµό 0111 «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα» εγγράφονται τα
µισθώµατα τόσο από στεγασµένους (καταστήµατα, κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) όσο και από µη
στεγασµένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λπ.)
Μισθώµατα από ακίνητα που ενδεχοµένως δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους
κωδικούς αριθµούς 0111 έως 0118, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα».
012 Έσοδα από την εκµετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και
κοινοχρήστων χώρων.
Στους κωδικούς αριθµούς της συγκεκριµένης υποκατηγορίας εγγράφονται τα έσοδα
που, χωρίς να είναι στην κυριολεξία µισθώµατα, αποτελούν ωστόσο αντάλλαγµα της χρήσης
και εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
Έσοδα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά δεν εµπίπτουν σε κανέναν
από τους κωδικούς αριθµούς 0121 έως 0128, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 συνολικά ή
διακεκριµένα µε περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθµού (0129.01, 0129.02 κ.ο.κ.).
Αποζηµιώσεις που τυχόν επιδικάζονται υπέρ του δήµου ή της κοινότητας σε
περίπτωση αυθαίρετης χρήσης δηµοτικών ή κοινοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει
εκδοθεί κανονιστική απόφαση επιβολής τελών και δικαιωµάτων κατά το άρθρο 19 του Β.∆. της
24/9-20/10/1958, εγγράφονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές
επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων».
02

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 Τόκοι κεφαλαίων.
Οι τόκοι από τις χρηµατικές καταθέσεις σε λογαριασµούς τραπεζών ή πιστωτικών
ιδρυµάτων (άρθρο 28 παρ. 1 Ν. 3202/2003) εµφανίζονται στον ΚΑ 0211. Οι τόκοι από τίτλους
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του ελληνικού δηµοσίου εγγράφονται στον ΚΑ 0212. Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες
εγγράφονται στον ΚΑ 0213.
022 Έσοδα από επιχειρήσεις.
Η υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα έσοδα (κέρδη) από αµιγείς ή µικτές
επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως αν αυτές θεωρούνται «επιχειρήσεις των
ΟΤΑ» κατά την έννοια του άρθρου 291 παρ. 1 του ∆ΚΚ ή αν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις
στις οποίες οι ΟΤΑ συµµετέχουν βάσει της παρ. 6 του άρθρου 277 του ∆ΚΚ. Στον ΚΑ 0223
εγγράφονται και τα έσοδα από αστικές εταιρείες.
Το υπόλοιπο (πλεόνασµα) της εκκαθάρισης που τυχόν περιέρχεται στο δήµο ή στην
κοινότητα σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, δεν περιλαµβάνεται στα έσοδα της
υποκατηγορίας αυτής, αλλά εγγράφεται στον ΚΑ 1624 «Λοιπά έκτακτα έσοδα».
023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία.
Στους κωδικούς αριθµούς 0231 και 0239 εµφανίζονται τα µισθώµατα κινητών
πραγµάτων (µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων κ.λπ.) και τα λοιπά έσοδα από κινητή
περιουσία, αντίστοιχα.
03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.
Στον ΚΑ 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25
του Ν. 1828/1989. Λοιπά έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως π.χ. τα προβλεπόµενα
από τον Κανονισµό Καθαριότητας (άρθρο 37 παρ. 1β Π.∆. 410/1995) για πρόσθετες
υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ (ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη µεταφορά ογκωδών
αντικειµένων ή ελαστικών ή προϊόντων οικοδοµικών εργασιών κ.λ.π.), εγγράφονται στον ΚΑ
0313.
Η ΚΥΑ 69728/824/1996 που αναφέρεται στον τίτλο του ΚΑ 0312, καταργήθηκε µε την
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Για τη συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων στα
λιµάνια εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής
απόφασης.
Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βάσει του Κανονισµού Καθαριότητας εµφανίζονται
στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών
διατάξεων».
∆ιευκρινίζεται ότι µε το επιβαλλόµενο τέλος καθαριότητας καλύπτονται και οι δαπάνες
για την κατασκευή και λειτουργία κοινόχρηστων αφοδευτηρίων (άρθρο 4 Ν. 1080/1980,
Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 79061/30-10-1980). Για το λόγο αυτό τα έσοδα του ΚΑ 015
«Έσοδα

από

λουτρά

και

αφοδευτήρια»

του

προηγούµενου

προϋπολογισµού

δεν

συµπεριελήφθησαν στη νέα κωδικοποίηση.
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032 Υπηρεσία ύδρευσης (άρθρο 19 Β.∆. της 24/9-20/10/1958).
Εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Τέλη, δικαιώµατα ή άλλα έσοδα που προβλέπονται από τον Κανονισµό Ύδρευσης (άρθρο 37
Π.∆. 410/1995) και δεν εντάσσονται στους κωδικούς αριθµούς 0321 έως 0323, εγγράφονται
στον ΚΑ 0324 συγκεντρωτικά ή αναλυτικά, κατά είδος εσόδου, µε περαιτέρω ανάπτυξη του
κωδικού αριθµού (0324.01, 0324.02 κ.ο.κ.).
Για τα πρόστιµα που προβλέπει ο Κανονισµός Ύδρευσης ισχύουν τα αναφερόµενα
ανωτέρω για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
033 Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 Β.∆. της 24/9-20/10/1958).
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β.∆. της 24/9-20/10/1958).
Ισχύουν τα αναφερόµενα ανωτέρω για την Υπηρεσία ύδρευσης.
04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).
Τα τέλη και δικαιώµατα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
των δηµοτικών και κοινοτικών κοιµητηρίων, καθορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας που
εκδίδεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4
του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α). Συναφείς είναι και οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 37
του ∆ΚΚ.
Στους κωδικούς αριθµούς 0411 έως 0416 κατονοµάζονται τα συνηθέστερα είδη τελών
και δικαιωµάτων. Άλλα έσοδα που τυχόν προβλέπονται στον Κανονισµό εγγράφονται
συνολικά ή διακεκριµένα στον ΚΑ 0417 «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών». Τα
δικαιώµατα από ιεροπραξίες (µνηµόσυνα, λειτουργίες κ.λπ.) µπορούν να εγγραφούν επίσης
αναλυτικά µε ανάπτυξη του ΚΑ 0416.
Επειδή πάντως η εισφορά υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού
Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ, ΚΑ 6725) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των µη
ενοριακών ναών των κοιµητηρίων (άρθρο 3 Ν.∆. 228/1973, ΦΕΚ 284/Α), σκόπιµο είναι τα
έσοδα από τους ιερούς ναούς να παρακολουθούνται χωριστά.
042 Έσοδα από σφαγεία.
Στους κωδικούς αριθµούς 0421 και 0422 εµφανίζονται τα έσοδα από σφαγεία, που
εκµεταλλεύονται οι ίδιοι οι δήµοι και οι κοινότητες. Εφόσον ο Κανονισµός Λειτουργίας των
σφαγείων, ο οποίος καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.∆. 460/1978 και του
άρθρου 3 του Β.∆. της 24/9-20/10/1958, προβλέπει πέραν του δικαιώµατος χρήσης και άλλα
τέλη ή δικαιώµατα, αυτά εγγράφονται συνολικά ή διακεκριµένα στον ΚΑ 0422.
043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.
Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται τα έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης που
εκµεταλλεύονται οι δήµοι και οι κοινότητες (στεγασµένοι ή φυλασσόµενοι χώροι στάθµευσης,
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όπου µπορεί να παρέχονται και άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισµός και στίλβωση των
οχηµάτων). Τα τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν.
1900/1990) δεν εµφανίζονται στον ΚΑ 0431 αλλά στον ΚΑ 0464.
Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται και τα έσοδα που αποδίδονται στο δήµο ή στην κοινότητα
βάσει

σύµβασης

παραχώρησης,

για

όσο

χρονικό

διάστηµα

ο

ανάδοχος

του

αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου εκµεταλλεύεται ο ίδιος τη λειτουργία του χώρου στάθµευσης
(άρθρα 1 παρ. 3 Ν. 2229/1994 και 13 Π.∆. 609/1985, άρθρο 9 Ν. 2052/1992).
Στον ΚΑ 0432 εγγράφονται έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε θέατρα, κινηµατογράφους,
µουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, ζωολογικούς κήπους, και άλλους παρόµοιους χώρους
καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που επαναλαµβάνονται σταθερά σε τακτική βάση. Έσοδα
από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων ευκαιριακού και έκτακτου χαρακτήρα που
διοργανώνει ο δήµος ή η κοινότητα εγγράφονται στους κωδικούς αριθµούς 1623 ή 1624 κατά
περίπτωση.
Στον ΚΑ 0434 εγγράφονται τα λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την
παροχή υπηρεσιών, εφόσον προέρχονται από δραστηριότητες του δήµου ή της κοινότητας
που έχουν σταθερό (µόνιµο ή περιοδικό) χαρακτήρα (π.χ. έσοδα από υπηρεσίες εκκένωσης
βόθρων που παρέχει ο δήµος ή η κοινότητα µε δικά του βυτιοφόρα οχήµατα, έσοδα από
διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε µηνιαία περιοδικά ή εφηµερίδες, έσοδα από την παροχή
συγκοινωνιακού έργου κατά τις διατάξεις του Ν. 2963/2001, δίδακτρα ωδείων ή άλλων
πολιτιστικών φορέων, έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
κ.λπ.).
Αν πρόκειται για σταθερή δραστηριότητα που συνίσταται, όχι στην παροχή
υπηρεσιών, αλλά στην πώληση αγαθών (π.χ. λευκώµατα µουσείων και πινακοθηκών), τα
σχετικά έσοδα εµφανίζονται στον ΚΑ 0718 «Λοιπά τακτικά έσοδα».
044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας.
055 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών.
046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα.
Στους κωδικούς αριθµούς των ανωτέρω υποκατηγοριών εγγράφεται το συγκεκριµένο
είδος εσόδου, που προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες αναγράφονται µέσα
στην παρένθεση του κάθε τίτλου. Ειδικά στον κωδικό 0461, θα εγγραφούν, εκτός από το τέλος
χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, και τα έσοδα από την
παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001. Το υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσοστό που προβλέπει η ΚΥΑ 1047427/4612/Β0010/2002 θα εγγραφεί ως είσπραξη στον
ΚΑ 4124 και ως έξοδο, για να αποδοθεί στο ∆ηµόσιο, στον ΚΑ 8224.
047 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη.
Κάθε ανταποδοτικό τέλος που έχουν επιβάλει οι ΟΤΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 14
του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 11
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του Ν. 2503/1997, παρακολουθείται χωριστά και εγγράφεται οπωσδήποτε σε αναπτυγµένη
µορφή του ΚΑ 0471 (0471.01, 0471.02 κ.ο.κ).
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051 Φόροι.
Στους κωδικούς αριθµούς 0511 έως 0513 εγγράφονται τα έσοδα από τον αντίστοιχο
φόρο.
052 Εισφορές.
Η εισφορά σε χρήµα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο
πόλης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από µετατροπή σε χρήµα της
υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα.
Η εισφορά του ΚΑ 0523 αφορά τους δήµους, στους οποίους έχει µεταβιβασθεί η
άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν.
947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 1337/1983.
Στον ΚΑ 0524 εγγράφονται οι λοιπές εισφορές, όπως:
α) Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) που
εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί (τροφεία και έξοδα µεταφοράς των
παιδιών).
β) Η ειδική εισφορά του άρθρου 19 του Ν. 3054/2002, η οποία κατανέµεται µε την
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ∆2/Γ/2777/2004 (ΦΕΚ 347/Β) στους δήµους, στην
περιφέρεια των οποίων λειτουργούν διυλιστήρια πετρελαίου.
γ) Η εισφορά που τυχόν επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισµό στα µέλη των ΚΑΠΗ ή
άλλων νοµικών προσώπων των ΟΤΑ.
Κάθε µία από τις λοιπές εισφορές µπορεί εγγράφεται σε αναπτυγµένη µορφή του ΚΑ
0524.
053 ∆υνητικές εισφορές άρθρου 25 Ν. 1828/1989.
Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στον ΚΑ 047 «∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη».
06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Στους κωδικούς αριθµούς 0611 έως 0615 εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έσοδα από
τους ΚΑΠ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3146/2003, που προορίζονται για τα νοµικά
πρόσωπα τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 (ΚΕΦΟ κ.ο.κ.), µέχρι να
δηµιουργηθεί νέος κωδικός αριθµός, εγγράφονται στον ΚΑ 0619.01 «ΚΑΠ για τη λειτουργία
των νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 Ν. 3106/2003».
Κάθε άλλη κατανοµή από τους ΚΑΠ (πλην της ΣΑΤΑ) εγγράφεται διακεκριµένα σε
αναπτυγµένη µορφή του ΚΑ 0619.
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07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
071 Λοιπά τακτικά έσοδα.
Στους κωδικούς αριθµούς 0711 έως 0717 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων
τίτλων. Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικών της οµάδας 0
«ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α», εγγράφονται στον ΚΑ 0718.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων.
Στους κωδικούς αριθµούς 1111 έως 1115 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων
τίτλων. Τα έσοδα από την εκποίηση ακινήτων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου
28 του Ν. 1080/1980, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ µε το άρθρο 33 του Ν. 3202/2003,
εγγράφονται στον ΚΑ 1116.01 µέχρι να δηµιουργηθεί νέος κωδικός αριθµός.
Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας εγγράφονται, χωριστά για κάθε
εκποιούµενο ακίνητο, σε αναπτυγµένη µορφή του ΚΑ 1116.
∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις του άρθρου 249 του ∆ΚΚ, το οποίο προβλέπει την
καταβολή του τιµήµατος σε ετήσιες δόσεις, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εσόδου η
νόµιµη προθεσµία καταβολής του οποίου υπερβαίνει τη λήξη του έτους βεβαίωσης, τούτο
καταχωρείται εξ ολοκλήρου στον οικείο κωδικό αριθµό του έτους αυτού. Για τα ποσά των
οποίων η προθεσµία καταβολής εµπίπτει στο επόµενο ή σε επόµενα έτη, σηµειώνεται σχετική
παρατήρηση στους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς του βιβλίου εισπρακτέων εσόδων.
112 Έσοδα από εκποίηση κινητών.
Στους κωδικούς αριθµούς 1121 και 1122 εγγράφονται τα έσοδα από την εκποίηση
οχηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων. Ανάγκη ανάπτυξης του ΚΑ 1122 δεν υπάρχει στην
περίπτωση αυτή.
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Ανάλογα µε την πηγή και το σκοπό της χρηµατοδότησης, κάθε επιχορήγηση για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών εγγράφεται χωριστά σε αναπτυγµένη µορφή των κωδικών
αριθµών 1211 έως 1214.
Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται και οι κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις για την
απασχόληση προσωπικού µερικής απασχόλησης (άρθρο 7 Ν. 3250/2004), για τη λειτουργία
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των ΚΕΠ, καθώς και για την εφαρµογή µέτρων πολιτικής προστασίας, εφόσον δεν έχουν
επενδυτικό χαρακτήρα (άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 3013/2002).
Η επακριβής αναπτυγµένη µορφή των κωδικών στην οποία θα εγγράφονται οι
επιχορηγήσεις ανά πηγή και σκοπό, µπορεί να καθορίζεται είτε από την απόφαση
χρηµατοδότησης είτε από τον ίδιο τον επιχορηγούµενο ΟΤΑ, κατά περίπτωση.
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για
επενδυτικές δαπάνες.
Στους κωδικούς αριθµούς 1311 έως 1313 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων
τίτλων.

Λοιπές

επιχορηγήσεις

από

θεσµοθετηµένους

υπέρ

των

ΟΤΑ

πόρους

παρακολουθούνται σε αναπτυγµένες µορφές του ΚΑ 1314.
132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.
Κάθε χρηµατοδότηση για επενδύσεις και έργα που εµπίπτει στους κωδικούς αριθµούς
1321 έως 1327 εγγράφεται χωριστά, κατά επένδυση ή έργο ή, στην περίπτωση του ΚΑ 1327,
και κατά φορέα, σε αναπτυγµένες µορφές των κωδικών αυτών αριθµών.

14 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ
141 ∆ωρεές.
142 Κληρονοµιές και κληροδοσίες.
Εγγράφονται τα ποσά που προέρχονται από δωρεές και κληρονοµιές ή κληροδοσίες
αντίστοιχα.
∆ωρεές θεωρούνται και οι χορηγίες που εισπράττουν οι ΟΤΑ για τη διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων, εφόσον πρόκειται για ποσά που προσφέρονται χωρίς υποχρέωση
αντιπαροχής (συνήθως υποχρέωσης διαφήµισης του δωρητή) εκ µέρους του δήµου ή της
κοινότητας. Σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για αµοιβή παρεχόµενης υπηρεσίας,
η οποία καταχωρείται στον ΚΑ 1623 «Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών».
∆ωρεές θεωρούνται και τα ποσά που συλλέγονται στα πλαίσια Ερανικού Συστήµατος
Μακράς ∆ιάρκειας, που οργανώνουν οι ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
3106/2003.
Περιουσία που διατίθεται σε ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να
καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής της, αποτελεί «κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης», το
οποίο δεν έχει νοµική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 Α.Ν. 2039/1939). Τα έσοδα (όπως
και οι δαπάνες – βλ. ΚΑ 6737) των ιδρυµάτων στην περίπτωση αυτή απεικονίζονται σε
ιδιαίτερους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, δηλαδή σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.

20

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα.
Στον ΚΑ 1511 εγγράφονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 6
του ΚΕ∆Ε. Τα πρόστιµα του ΚΟΚ, τα πρόστιµα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας
και κοινής ησυχίας (Ν.∆. 805/1971) και τα πρόστιµα της ελεγχόµενης στάθµευσης
εγγράφονται στον ΚΑ 1512.
Στον ΚΑ 1513 εγγράφονται τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 1080/1980 (σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή υποβολής
εκπρόθεσµης δήλωσης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του είδους του εσόδου µε το οποίο συνδέονται.
Στους δήµους στους οποίους έχουν µεταβιβασθεί πολεοδοµικές αρµοδιότητες, τα
έσοδα από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του Ν.
1337/1983, τα πρόστιµα του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985 και τα πρόστιµα του άρθρου
22 του Ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά, εµφανίζονται στον ΚΑ
1514.
Τα πειθαρχικά πρόστιµα που επιβάλλονται σε βάρος των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου, εγγράφονται στον ΚΑ 1515. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε
βάρος µονίµων υπαλλήλων, αποτελούν έσοδο του ΤΑ∆ΚΥ και όχι των ΟΤΑ (άρθρο 166 παρ.
2 Ν. 1188/1981) και συνεπώς εγγράφονται στον ΚΑ 4142 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων».
Στον ΚΑ 1516 εγγράφονται τα έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, όπως
είναι π.χ. οι αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης που επιβάλλονται σε βάρος αιρετών (άρθρο 183
Π.∆. 410/1995) ή υπαλλήλων (άρθρο 100 Ν. 1188/1981), τα ποσά που καταλογίζονται σε
βάρος των υπολόγων ενταλµάτων προπληρωµής ή πάγιας προκαταβολής (άρθρα 32 και 35
Β.∆. της 17/5-15/6/1959) κ.λπ.
Στους κωδικούς αριθµούς 1517 και 1518 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων
τίτλων. Στον ΚΑ 1519 εγγράφονται τα λοιπά πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές που προβλέπονται
από ειδικές διατάξεις, όπως:
- τα πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990),
- τα πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί υπαίθριας
διαφήµισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001),
- τα πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης των
υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν.
2130/1993),
- τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε περίπτωση µη καταβολής ή ελλιπούς ή
εκπρόθεσµης καταβολής του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και του τέλους του άρθρου
20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001),
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- τα πρόστιµα τα επιβαλλόµενα σε βάρος των χρησιµοποιούντων παρανόµως
δηµοτικά ή κοινοτικά κτήµατα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 Β.∆. της 24/9-20/10/1958),
- τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε περίπτωση µη καταβολής ή ελλιπούς ή
εκπρόθεσµης καταβολής του δικαιώµατος εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 Β.∆.
της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980),
- τα πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία περί
λατοµείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ 19690/1995),
- τα πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003),
- τα πρόστιµα για παραβάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών διατάξεων του άρθρου 37
του ∆ΚΚ.
152 Παράβολα.
Στους κωδικούς αριθµούς 1521 και 1522 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων
τίτλων. Πρόστιµα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται µε παράβολα που προµηθεύεται ο
υπόχρεος από τη ∆ΟΥ, καταχωρούνται στον ΚΑ 1512.
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
161 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό
τρίτων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα έσοδα από δαπάνες που πραγµατοποίησε ο
ΟΤΑ για λογαριασµό τρίτων, οι οποίοι από το νόµο ορίζονται ως υπόχρεοι.
Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς 1611 έως 1618 όπως
π.χ. τα έσοδα από δαπάνες αποπεράτωσης των όψεων των οικοδοµών (άρθρο 19 παρ. 4 Ν.
2831/2000), εγγράφονται στον ΚΑ 1619.
162 Λοιπά έκτακτα έσοδα.
Στους κωδικούς αριθµούς 1621 και 1622 εγγράφεται το έσοδο του αντίστοιχου τίτλου.
Στον ΚΑ 1623 εµφανίζονται τα έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες µόνιµου χαρακτήρα.
Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1
«ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α», εγγράφονται στον ΚΑ 1624.
2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά.
Στους κωδικούς αριθµούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που
ανάγονται σε παρελθόντα οικονοµικά έτη, βεβαιώνονται όµως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για
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πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από
παρελθόντα οικονοµικά έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδικούς αριθµούς 2111
έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευµένου (εν όλω ή εν µέρει) χαρακτήρα
των εσόδων αυτών.
Τακτικά έσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη, που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από
τους κωδικούς 2111 έως 2118, εγγράφονται στον ΚΑ 2119 συνολικά ή διακεκριµένα µε
περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθµού. Η ανάπτυξη αυτή είναι υποχρεωτική, εάν
πρόκειται για έσοδο µε ειδικευµένο προορισµό, όπως είναι π.χ. το ειδικό δικαίωµα χρήσης
βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/1979), τα καθαρά κέρδη των δηµοτικών και
κοινοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 280 παρ. 3 Π.∆. 410/1995), το ειδικό τέλος λατοµικών
προϊόντων (άρθρο 27 παρ. 8 Ν. 2130/1993) κ.λπ.
22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά.
Στην υποκατηγορία αυτή η διασφάλιση του νόµιµου προορισµού των εκτάκτων
εσόδων επιτυγχάνεται µε την κατάταξή τους στους κωδικούς αριθµούς 2211 και 2212, όπου
εµφανίζονται αντίστοιχα τα έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα και τα έκτακτα ειδικευµένα
έσοδα.
Η παρακολούθηση των εκτάκτων εσόδων κατά είδος, όπως συµβαίνει στην
υποκατηγορία 211, δεν κρίθηκε σκόπιµη λόγω του µικρότερου όγκου των εσόδων αυτών.
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
311 ∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
312 ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
Κάθε δάνειο που χορηγείται στο δήµο ή στην κοινότητα από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, εγγράφεται χωριστά σε ανεπτυγµένη µορφή των κωδικών αριθµών 3111 και 3112
ή 3121 και 3122, ανάλογα µε το σκοπό του δανείου.
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά
έτη - τακτικά έσοδα.
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά
έτη - έκτακτα έσοδα.
Ισχύουν τα αναφερόµενα ανωτέρω για τα έσοδα των υποκατηγοριών 211 και 221.
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4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές.
Στον κωδικό αριθµό 4111 εγγράφεται: α) Η εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη
που επιβάλλεται σε ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του δηµάρχου ή του προέδρου της
κοινότητας (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 1205/1981, άρθρο 2 Ν. 1518/1985). β) Η εισφορά υπέρ του
δηµοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές των µονίµων
υπαλλήλων (άρθρα 6 παρ. 2 και 9 παρ. 3 Ν. 1902/1990, άρθρα 20 παρ. 2 και 44 παρ. 1 Ν.
2084/1992) καθώς και η πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που
υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 2703/1999. γ) Η εργοδοτική εισφορά
8% που επιβάλλεται στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων (άρθρο 2 Ν.∆. 3896/1958,
άρθρο 2 Ν.∆. 78/1973, άρθρο 2 Ν. 1518/1985, άρθρο 3 παρ. 7α Ν. 2768/1999). δ) Η κράτηση
2,55% υπέρ του δηµοσίου για υγειονοµική περίθαλψη, που επιβάλλεται στις αποδοχές των
υπαλλήλων των πρώην κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, οι οποίοι
διατήρησαν το προηγούµενο ασφαλιστικό καθεστώς.
Στον κωδικό αριθµό 4112 εγγράφονται οι εισφορές που αποδίδονται στο δηµόσιο για
την αναγνώριση ως συντάξιµης οποιασδήποτε υπηρεσίας (στρατιωτική θητεία, προϋπηρεσία
στον ιδιωτικό τοµέα κ.λπ.). Εισφορές που καταβάλλονται για τον ίδιο λόγο στο ΙΚΑ ή σε
άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς πλην του δηµοσίου, εγγράφονται στον κωδικό αριθµό
4131.
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
Ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των
υπαλλήλων του δήµου ή της κοινότητας (µονίµων, µετακλητών ή µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία) εγγράφεται στον κωδικό αριθµό 4121.
Στον κωδικό αριθµό 4122 εγγράφεται α) Ο φόρος και το χαρτόσηµο που
παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης των αιρετών, από την αποζηµίωση των
δηµοτικών συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου
και της δηµαρχιακής επιτροπής (άρθρο 175 παρ. 3 Π.∆. 410/1995) ή την αποζηµίωση των
µελών του διοικητικού συµβουλίου των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων των άρθρων 190
και 203 αντίστοιχα του Π.∆. 410/1995 (άρθρα 194 παρ. 2 και 203 παρ. 8 Π.∆. 410/1995). β) Ο
φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζηµίωση των αιρετών και των ιδιωτών. γ)
Ο φόρος (ή και το χαρτόσηµο, αν πρόκειται για αιρετούς και ιδιώτες) που παρακρατείται από
την αποζηµίωση των µελών των φορολογικών επιτροπών, των υπηρεσιακών συµβουλίων,
των επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής προµηθειών, των µελών της κριτικής
επιτροπής των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών ή άλλων συλλογικών οργάνων.
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Ο φόρος που παρακρατείται από τις αµοιβές τρίτων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. ε΄ Ν.
2238/1994) ή ελευθέρων επαγγελµατιών (άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 2238/1994) ή εργοληπτών
τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. β΄ Ν 2238/1994) ή αλλοδαπών (άρθρο 13 Ν.
2238/1994, όπως ισχύει) εγγράφεται στον ΚΑ 4123. Στον ίδιο κωδικό εγγράφεται ο φόρος που
παρακρατείται κατά την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ΄ Ν.
2238/1994, όπως ισχύει).
Ο φόρος και το χαρτόσηµο που παρακρατείται από τους τόκους που καταβάλλει ο
δήµος ή η κοινότητα, εµφανίζονται στον κωδικό αριθµό 4124. Στον κωδικό αυτό εγγράφεται
επίσης το χαρτόσηµο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 187/1943 στα
ποσά των κρατήσεων υπέρ του δηµοσίου ή άλλων νοµικών προσώπων (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑ∆ΚΥ
κ.λπ.), η κράτηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 επί της συµβατικής αξίας των
προµηθειών και γενικά κάθε άλλη κράτηση υπέρ του δηµοσίου, που δεν εµπίπτει στους
κωδικούς 4121 έως 4123.
Εννοείται ότι οι φόροι και οι λοιπές κρατήσεις που δεν παρακρατούνται από το δήµο ή
την κοινότητα αλλά αποδίδονται απ’ ευθείας στην οικεία ∆ΟΥ από τους δικαιούχους των
χρηµατικών ενταλµάτων, δεν εµφανίζονται στους ανωτέρω κωδικούς αριθµούς.
413 Ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και
ταµεία (κύριας ασφάλισης, επικουρικά, πρόνοιας κ.λπ.) εγγράφονται στον κωδικό αριθµό
4131.
Στον κωδικό αριθµό 4132 εγγράφεται αποκλειστικά η εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα
του Ν. 103/1975 (από 1/1/2005 του «Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» του ΤΕΑ∆Υ,
άρθρο 21 Ν. 3232/2004).
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.
Στον κωδικό αριθµό 4141 εγγράφονται οι παρακρατούµενες από τις αποδοχές δόσεις
των δανείων που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων.
Άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του δηµοσίου), όπως είναι π.χ. η κράτηση επί της
συµβατικής αξίας των προµηθειών υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εµπορίου (άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 2286/1995), τα πειθαρχικά πρόστιµα που
αποδίδονται στο ΤΑ∆ΚΥ, τα παρακρατούµενα λόγω κατάσχεσης ποσά κ.λπ., εγγράφονται
στον ΚΑ 4142.
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421 Επιστροφές χρηµάτων.
Οι επιστροφές χρηµάτων από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας
προκαταβολής εγγράφονται στους κωδικούς αριθµούς 4211 και 4212 αντίστοιχα. Στον κωδικό
αριθµό

4213

εµφανίζονται

τα

αχρεωστήτως

καταβληθέντα

χρηµατικά

ποσά,
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συµπεριλαµβανοµένων των αποδοχών των υπαλλήλων. Το επίδοµα ασθενείας που
εισπράττουν από το ΙΚΑ οι ασφαλισµένοι αυτού, για χρονικό διάστηµα για το οποίο
µισθοδοτήθηκαν ήδη από το δήµο ή την κοινότητα, εγγράφεται επίσης στον ΚΑ 4213.
Περικοπές αποδοχών που εµφανίζονται στη στήλη των κρατήσεων της µισθοδοτικής
κατάστασης (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.) καθώς και κάθε επιστροφή χρηµάτων,
που δεν εµπίπτει στους κωδικούς αριθµούς 4211 έως 4213, εγγράφεται στον ΚΑ 4214.
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα.
512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα.
Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο προϋπολογισµό, όπου το χρηµατικό υπόλοιπο της
προηγούµενης χρήσης που µεταφέρεται στη νέα εµφανιζόταν συγκεντρωτικά σε έναν κωδικό
αριθµό (311), ο νέος τύπος διαχωρίζει το χρηµατικό υπόλοιπο σε αυτό που προέρχεται από
τακτικά έσοδα (ΚΑ 511) και σε αυτό που προέρχεται από έκτακτα έσοδα (ΚΑ 512), έτσι ώστε
να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται ο νόµιµος προορισµός όσων ειδικευµένων εσόδων
περιλαµβάνονται στο χρηµατικό υπόλοιπο.

Μέρος ΙΙ. Έξοδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στους λογαριασµούς της κατηγορίας 60 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους
προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται µε συµβάσεις έργου, οι οποίες καταχωρούνται
στους κωδικούς της κατηγορίας 61. Ειδικότερα:
601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του µόνιµου
προσωπικού των ΟΤΑ, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση
κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αµοιβές. Στον ΚΑ 6013 εγγράφεται πίστωση για την
πληρωµή του εφ’ άπαξ βοηθήµατος για όσα ΝΠ∆∆ υπάγονται σε αυτό. Στην υποκατηγορία
601 θα εγγραφούν και διάφορες άλλες αµοιβές του προσωπικού εφόσον δεν εντάσσονται σε
συγκεκριµένους κωδικούς, άσχετα µε το χαρακτηρισµό που δίνεται σε αυτές από τις διατάξεις
που επιτρέπουν την καταβολή τους. Έτσι, τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης και το «εκλογικό
επίδοµα», παρόλο που µπορεί να χαρακτηρίζεται ως έξοδα κίνησης, δεν θα καταχωρηθούν
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στον ΚΑ 6462 αλλά στον ΚΑ 6011 τα πρώτα και 6012 το δεύτερο. Σον ΚΑ 6012 θα
υπολογιστεί και η αναγκαία πίστωση για την αµοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού ή κοινοτικού Συµβουλίου, η αµοιβή του υπαλλήλου που
ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου, το επίδοµα διαχειριστικών λαθών και, για τα νοµικά πρόσωπα, η
αµοιβή του υπαλλήλου για τη γραµµατειακή υποστήριξη. Οι τρίµηνες αποδοχές και οι
αυξηµένες αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας θα εγγραφούν στον ΚΑ 6011. Ανάλογα θα
εγγραφούν και οι αντίστοιχες πιστώσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού.
Αναδροµικά προηγούµενων οικονοµικών ετών που οφείλονται σε υπαλλήλους, κατόπιν
δικαστικών αποφάσεων κ.λπ., θα εγγραφούν στον ΚΑ 8111.
602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Στον ΚΑ 6021 θα υπολογιστεί και η αποζηµίωση των συνταξιοδοτουµένων
υπαλλήλων (άρθρο 300 Ν. 1188/1981).
603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 603 «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων»
εγγράφονται

οι

αποδοχές

µετακλητών

υπαλλήλων,

όπως

ειδικών

συµβούλων και

συνεργατών, επιστηµονικών συνεργατών, γενικού γραµµατέα, ιδιαιτέρου γραµµατέα κ.λπ.
Στους ίδιους κωδικούς θα εγγραφούν και οι αποδοχές των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων
που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στον ΟΕΥ και αµείβονται µε πάγια περιοδική αµοιβή. Οι
αµοιβές των δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6111.
604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων,
ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λπ.)
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αµοιβές για
υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόµενοι µε δίµηνες συµβάσεις κ.λπ.).
Στην ίδια υποκατηγορία θα εγγραφούν και οι αποζηµιώσεις των ασκουµένων σπουδαστών και
οι αποδοχές όσων θα προσληφθούν στα προγράµµατα µερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες
κοινωνικού

χαρακτήρα

του

Ν.

3250/2004.

Οι

αποδοχές

του

προσωπικού

που

προσλαµβάνεται για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, υπολογίζονται στη δαπάνη του
έργου, θα βαρύνουν τον κωδικό του έργου και εποµένως δεν θα εγγραφούν στην
υποκατηγορία 604.
605 Εργοδοτικές εισφορές δήµων και κοινοτήτων (κοινωνικής ασφάλισης)
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινοµηµένες
ανά κατηγορία προσωπικού. Εννοείται ότι οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το θεωρούν
σκόπιµο, να αναπτύξουν τους τετραψήφιους αυτούς κωδικούς και να παρακολουθούν
χωριστά τις εργοδοτικές εισφορές για κάθε Ταµείο (π.χ. 20/6051.01 Εργοδοτική εισφορά για
το ΤΥ∆ΚΥ στις αποδοχές του µόνιµου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας). Για την
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ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ, εφόσον αυτή παρακρατείται κατά την απόδοση των ΚΑΠ, θα
διενεργούνται λογιστικές τακτοποιήσεις σε βάρος του ΚΑ 6056, ο οποίος, σηµειωτέον,
κατατάσσεται µόνο στην υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες». Οι εργοδοτικές εισφορές του
προσωπικού που προσλαµβάνεται στην εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, θα βαρύνουν τον
κωδικό του έργου.
606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό
όλων των κατηγοριών (µόνιµοι, συµβασιούχοι κ.λπ.). Στον ΚΑ 6061 θα εγγραφούν οι δαπάνες
για την προµήθεια παροχών σε είδος, ενώ στον ΚΑ 6063 δαπάνες για άλλα µέσα ατοµικής
προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. γιλέκα, γυαλιά,
µπότες κ.λπ.).
607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του
προσωπικού όπως συµµετοχή σε συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες κ.λπ. και άλλες δαπάνες που
αφορούν πρόσληψη και επιµόρφωση του προσωπικού, όπως π.χ. η αµοιβή των επιτροπών
που συγκροτούνται για την πρόσληψη προσωπικού.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αµοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι
δεν συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, µεταξύ των οποίων και αµοιβές των
απασχολουµένων µε συµβάσεις έργου. Ειδικότερα:
611 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 611 «Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών»
εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους (πλην αυτών που υπηρετούν µε πάγια αµοιβή),
συµβολαιογράφους, τεχνικούς, καλλιτέχνες, λογιστές, κ.λπ. Κύριο χαρακτηριστικό των
δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή, είναι ότι οι συναλλασσόµενοι έχουν
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (του άρθρου 48 του Ν.2238/1994). Ειδικά τα
συµβολαιογραφικά έξοδα για τη σύναψη δανείων θα καταχωρηθούν στους ΚΑ 6514 και 6524.
Στην υποκατηγορία 611 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για τη σύναψη συµβάσεων έργου του
άρθρου 6 του Ν. 2527/1997. Εκτός από αυτές τις συµβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς θα
καταχωρηθούν και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε τρίτους που είναι ελεύθεροι
επαγγελµατίες βάσει των διατάξεων των άρθρων 266-268 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Π.∆. 410/1995) και του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/1997 όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/1998. Για το σκοπό αυτό, ο ΚΑ 6117 µπορεί να κατανεµηθεί
όχι µόνο στην υπηρεσία 00 αλλά και στις άλλες υπηρεσίες. Οι αµοιβές των µελετητών για την
εκπόνηση µελετών που ανατίθενται µε τη διαδικασία του Ν. 716/1977 (και του Ν. 3164/2003
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από 1-1-2005) ή του άρθρου 269 του ∆ΚΚ καταχωρούνται στους κωδικούς των επενδύσεων
(ΚΑ 7411-7413).
612 ∆απάνες αιρετών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 612 «∆απάνες Αιρετών» εγγράφονται τα έξοδα
παράστασης του δηµάρχου ή του προέδρου κοινότητας, των αντιδηµάρχων, του προέδρου
δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ) και γενικά τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία
έξοδα παράστασης αιρετών, έξοδα κίνησης και αποζηµίωση για τις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
(άρθρο 175 παρ. 3 ∆ΚΚ), έξοδα κίνησης των προέδρων και µελών δηµοτικών διαµερισµάτων
(άρθρο 156 ∆ΚΚ) καθώς και λοιπές αποζηµιώσεις αιρετών οργάνων. Στην ίδια υποκατηγορία
(ΚΑ 6126) εγγράφονται και οι εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης των
δηµάρχων, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 32 παρ.1 του Ν. 2084/1992, για τη λήψη εφ’ άπαξ
βοηθήµατος και για το ΤΥ∆ΚΥ, εφόσον συντρέχει περίπτωση ασφάλισης στο ταµείο αυτό.
Στον κωδικό 6122 εγγράφεται η αποζηµίωση των δηµοτικών συµβούλων για την συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις του συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής καθώς και τα τυχόν
προβλεπόµενα από την νοµοθεσία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης.
613 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 613 «Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών»
εγγράφονται τα έξοδα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα
του ελεύθερου επαγγελµατία, µεταξύ των οποίων και οι αποζηµιώσεις για συµµετοχές σε
συµβούλια, επιτροπές, φορολογικές επιτροπές και η αποζηµίωση των µελών υπηρεσιακού
συµβουλίου. Οι κωδικοί 6132-6134 προβλέπουν δαπάνες σαφώς προσδιορισµένες. Ο ΚΑ
6131 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων», µπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε αµοιβή φυσικού
προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, και ταυτόχρονα δεν
συνδέεται µε τον οικείο ΟΤΑ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τέτοιες µπορεί να είναι π.χ.
αµοιβές σε εισηγητές σεµιναρίων. Στον ΚΑ 6131 θα υπολογιστούν και οι δαπάνες για το
προσωπικό των ΚΕΠ που απασχολείται µε σύµβαση έργου.
614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 «Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού
προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την µορφή νοµικού προσώπου
και παρέχουν υπηρεσίες στους ΟΤΑ (εταιρείες, ΝΠ∆∆, κ.λπ.) Τέτοιες µπορεί να είναι αµοιβές
εταιρειών για µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αµοιβές ελεγκτικών εταιρειών, αµοιβές
δηµοτικών επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιοτήτων βάσει του άρθρου 36
του ∆ΚΚ κ.λπ. Χορηγήσεις προς νοµικά πρόσωπα που προκύπτουν από προγραµµατικές
συµβάσεις, δεν θα καταχωρηθούν στην υποκατηγορία 614, αλλά στην 673 (ΚΑ 6736). Εάν οι
αµοιβές τρίτων προσιδιάζουν ως προς το αντικείµενο σε άλλους κωδικούς, θα εγγραφούν σε
αυτούς, π.χ. η «εργασία» που θα ανατεθεί σε µια επιχείρηση και θα αφορά την οργάνωση
ενός συνεδρίου ή τη συµµετοχή του δήµου σε µια έκθεση θα εγγραφεί ανάλογα στους ΚΑ
6431, 6432, 6441 ή 6442. Γενικά, και επειδή οι τίτλοι των κωδικών του προϋπολογισµού
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προσδιορίζουν άλλοτε το είδος της σχέσης που συνάπτει ο δήµος ή η κοινότητα µε τρίτους
(π.χ. αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου) και άλλοτε το είδος της δαπάνης (π.χ.
διοργάνωση συνεδρίων), η επιλογή του κατάλληλου κωδικού θα γίνεται πρώτα βάσει του
είδους της δαπάνης και κατόπιν βάσει της σχέσεως. Για παράδειγµα, αν ο δήµος έχει
αποφασίσει την οργάνωση ενός συνεδρίου και για το σκοπό αυτό συνάπτει σύµβαση µε µια
εταιρία οργάνωσης συνεδρίων, η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον ΚΑ 6442 και όχι στον ΚΑ
6142. Αν δεν υπάρχει κωδικός που να προσδιορίζει το είδος της δαπάνης, τότε η επιλογή θα
γίνει µε βάση τη σχέση και µάλιστα στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, θα απαιτείται η
ανάπτυξη του σχετικού κωδικού. Οι αµοιβές των ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εκτέλεση ερευνητικών
έργων (εισφορές Π.∆. 432/1981) θα εγγραφούν στον ΚΑ 6141.
615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 615 «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» εγγράφονται τα
έξοδα κίνησης των εισπρακτόρων, το ποσοστό που παρακρατά η ∆ΕΗ για την είσπραξη των
δηµοτικών τελών, ή άλλα έξοδα που γίνονται προκειµένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και
είσπραξη των εσόδων. Οι κωδικοί 6155 και 6156 που αναγράφονται στον πίνακα των
λειτουργικών εξόδων τα οποία εντάσσονται στην υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες» δεν θα
χρησιµοποιηθούν προς το παρόν.
616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 «Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται οι
καταβολές αµοιβών σε άλλον ΟΤΑ για την διαδηµοτική συνεργασία (π.χ. εξυπηρέτηση
ταµιακής υπηρεσίας από άλλον ΟΤΑ βάσει συµβάσεως διαδηµοτικής συνεργασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 23 του Ν. 2539/1997) ή άλλες αµοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε
κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61 «Αµοιβές αιρετών και τρίτων». Οι
δαπάνες της υποκατηγορίας 616 εντάσσονται και στην υπηρεσία 00 (εκ παραδροµής δεν
αναφέρονται στο σχετικό πίνακα).
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Στον λογαριασµό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων
όπως οργανισµών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ. Αναλυτικότερα:
621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 621 «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι
δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύµα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος φυσικό αέριο, νερό κ.λπ., που
χρησιµοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήµου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το
φωτισµό οδών και πλατειών, το ρεύµα για την κίνηση αντλιοστασίων και γενικά η προµήθεια
αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν άµεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις
οποίες παρέχει ο δήµος στους δηµότες. ∆εν έχουν αυτό το χαρακτήρα τα ίδια αγαθά που θα
χρησιµοποιηθούν έµµεσα, όπως π.χ. για τις ανάγκες ύδρευσης και φωτισµού δηµοτικών
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κτιρίων και οι οποίες εγγράφονται στον ΚΑ 6277 «ύδρευση, φωτισµός καθαριότητα» (λοιπές
παροχές τρίτων).
622 Επικοινωνίες
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 622 «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδροµικά
και τηλεφωνικά τέλη, κινητά τηλέφωνα, εταιρείες ταχυµεταφορών κ.λπ. εφόσον, εννοείται, οι
σχετικές δαπάνες πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. Όλες οι δαπάνες της υποκατηγορίας
αυτής κατατάσσονται στην υπηρεσία 00.
623 Ενοίκια - Μισθώµατα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 623 «Ενοίκια – Μισθώµατα» εγγράφονται τα κάθε είδους
µισθώµατα που καταβάλλει ο δήµος ή η κοινότητα κατανεµηµένα στις υπηρεσίες τις οποίες
εξυπηρετούν. Η µίσθωση διαφόρων µηχανηµάτων για τον καθαρισµό δρόµων κ.λπ.
(δραστηριότητες που δεν συνιστούν έργα) θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6233.
624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 624 «Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing»
εγγράφονται, για κάθε υπηρεσία, τα ποσά των µισθωµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις
συµβάσεις που τυχόν έχουν συναφθεί βάσει του άρθρου 253Α του ∆ΚΚ (παρ. 2 του άρθρου 7
του Ν. 3146/2003).
625 Ασφάλιστρα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για
την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης
από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του δήµου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν µπορούν να
χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιµατιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). Τυχόν προµήθειες
π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για την συγκεκριµένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους
κωδικούς. Ενδεικτικά, η συντήρηση ανελκυστήρα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών,
επίπλων, φωτοτυπικών µηχανηµάτων, µε τις τυχόν προµήθειες, θα εγγραφεί στους ΚΑ της
υποκατηγορίας 626. Εάν η συντήρηση αφορά

έργο και είναι εγγεγραµµένο στο τεχνικό

πρόγραµµα τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων, π.χ. η συντήρηση δρόµων µε νέα
επίστρωση µε ασφαλτοτάπητα στον ΚΑ 7333, επειδή συνιστά έργο εγγεγραµµένο στο τεχνικό
πρόγραµµα.
627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα (λοιπές
παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών
ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισµού δηµοτικών κτιρίων κ.λπ. Η υποκατηγορία αυτή
διαφέρει από την υποκατηγορία 621 ως προς το ότι οι δαπάνες για την τελευταία
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χρησιµοποιούνται άµεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών (βλ. ανωτ. ΚΑ 621). Στον ΚΑ 6277
θα εγγραφούν και οι δαπάνες για την πληρωµή κοινοχρήστων.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
631 Φόροι
632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων
633 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη
Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 631 «Φόροι», 632 «Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών
µέσων», και 633 «∆ιάφοροι φόροι και τέλη» εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που
βαρύνουν τον ίδιο το δήµο ή την κοινότητα επειδή δεν ισχύει η γενική απαλλαγή του άρθρου
304

του

Π.∆.

410/1995

(όπως

π.χ.

τέλη

κυκλοφορίας

οχηµάτων,

πλην

των

απορριµµατοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασµοί
και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κ.λπ.)
Οι εισπραττόµενοι για λογαριασµό τρίτων φόροι, τέλη κ.λπ. (όπως ο φόρος εισοδήµατος
που εισπράττεται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου), εγγράφονται ως έσοδο στους ΚΑ 4111-4142
και ως έξοδο (για απόδοση στους δικαιούχους) στους ΚΑ 8211-8242.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
641 Έξοδα µεταφορών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 «Έξοδα µεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα
κινήσεως των ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά κ.λπ.), τα έξοδα µεταφοράς
των διαφόρων αγαθών όταν η µεταφορά γίνεται µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε τρίτους
κ.λπ. Η διαφορά του ΚΑ 6411 «Έξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων – καύσιµα, λιπαντικά,
διόδια κ.λπ.» από τον ΚΑ 6641 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων»,
συνίσταται στο ότι οι δαπάνες του τελευταίου χρησιµοποιούνται άµεσα στην παραγωγική
διαδικασία. Με βάση την διάκριση αυτή, η προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των
απορριµµατοφόρων ανήκει στον ΚΑ 6641, η προµήθεια πετρελαίου για θέρµανση του
κολυµβητηρίου στον ΚΑ 6643, ενώ η προµήθεια καυσίµων για επιβατικό αυτοκίνητο στον ΚΑ
6411. Η δαπάνη για καύσιµα ΙΧ αυτοκινήτων που καταβάλλεται σε όσους µετακινούνται µε
εντολή της υπηρεσίας (χιλιοµετρική αποζηµίωση), δεν συνιστά δαπάνη του ΚΑ 6411 αλλά του
ΚΑ 6422. Στον ΚΑ 6413 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για την µεταφορά παιδιών από τους
παιδικούς σταθµούς, η µεταφορά µελών των ΚΑΠΗ και η µεταφορά µαθητών σε σχολεία.
Μεταφορές υλικών που αφορούν την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, θα καταχωρηθούν
στους κωδικούς των αντίστοιχων έργων.
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται
τα έξοδα κινήσεως, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µετακινούµενων για υπηρεσία
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αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγεται η
µετακίνηση που γίνεται µε τους κανόνες της νοµοθεσίας για µετακίνηση µε δαπάνες του
∆ηµοσίου και δεν καταλαµβάνει κάθε έξοδο που χαρακτηρίζεται από το νόµο ως έξοδο
κίνησης (όπως τα κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων που εγγράφονται στους ΚΑ 6011,
6021 και 6041, τα έξοδα κίνησης εισπρακτόρων που εγγράφονται στον ΚΑ 6152, τα έξοδα
κίνησης συµβούλων για συµµετοχή στις συνεδριάσεις του ∆Σ στον ΚΑ 6122, η εκλογική
αποζηµίωση υπαλλήλων στον ΚΑ 6012, 6022 κ.λπ.)
643 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 643 «∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και
διαφήµισης)» εγγράφονται οι σχετικές δαπάνες, για την εκτέλεση των οποίων εννοείται ότι
πρέπει να τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες.
644 Συνέδρια και εορτές
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 644 «Συνέδρια και εορτές» εγγράφονται σχετικές
δαπάνες για τις οποίες ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για την υποκατηγορία 643.
645 Συνδροµές
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 645 «Συνδροµές» εγγράφονται έξοδα συνδροµών σε
εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λπ.
646 Έξοδα δηµοσιεύσεων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 646 « Έξοδα δηµοσιεύσεων» εγγράφονται τα έξοδα
δηµοσίευσης ισολογισµών αγγελιών, ανακοινώσεων κ.λπ. Στον κωδικό 6461 εγγράφονται τα
έξοδα δηµοσίευσης του ισολογισµού και των λοιπών οικονοµικών καταστάσεων που
επιβάλλονται από το νόµο (άρθρα 219 παρ. 4 και 223 παρ. 3 β του Π.∆.19 410/95). Στον
κωδικό 6462 εγγράφονται τα έξοδα της υποχρεωτικής δηµοσιεύσεως ανακοινώσεων για τους
διαγωνισµούς του οικείου ΟΤΑ και στον κωδικό 6463 τα έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.
647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 «Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων» εγγράφονται οι δαπάνες για τις σχετικές δραστηριότητες των δήµων και
κοινοτήτων.
648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 648 «Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων»
εγγράφονται τα έξοδα που αφορούν την λειτουργία κατασκηνώσεων του δήµου, οργάνωση
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις και λειτουργία συσσιτίων. Στην
υποκατηγορία αυτή θα ενταχθούν και τα τρόφιµα που προµηθεύονται οι παιδικοί σταθµοί για
τη σίτιση των νηπίων, αναλύοντας τον ΚΑ 6481 εφόσον το θεωρούν σκόπιµο. Στον ΚΑ 6481
θα εγγραφούν και οι δαπάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως (άρθρο 262 παρ. 2 του
Π.∆. 410/1995). ∆απάνες για χρηµατικά βοηθήµατα σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους θα
καταχωρηθούν στον ΚΑ 6733.

33

649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 649 «∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως» εγγράφονται
δαπάνες που αφορούν την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήµου,
δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων, οργάνωσης
παθητικής αεράµυνας και στον κωδικό 6494 έξοδα των συµβολαιογράφων και δικαστικών
επιµελητών που πραγµατοποιούν κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους για τις εργασίες
του δήµου. Ειδικά όµως τα συµβολαιογραφικά έξοδα για τα δάνεια, εγγράφονται στον ΚΑ
6514. Οι αµοιβές τους δεν περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κωδικό αλλά στην υποκατηγορία
611 «αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών». Στον ΚΑ 6492 θα εγγραφούν και οι
πιστώσεις για την αποζηµίωση πολιτών από φθορές σε οχήµατα λόγω της κακής κατάστασης
των οδοστρωµάτων, όπως και οι πιστώσεις για αποζηµιώσεις πολιτών λόγω µη τήρησης
προθεσµιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του Ν. 3242/2004, και
Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 17/ΟΙΚ /17170 ΦΕΚ 1226 /10-8-04 τ. Β). Εάν µε δικαστική
απόφαση έχει καταδικαστεί ο δήµος να καταβάλει οφειλές τις οποίες ούτως ή άλλως είχε (π.χ.
να καταβάλει τα οφειλόµενα σε έναν εργολάβο), τότε η βασική οφειλή θα καταχωρηθεί στον
οικείο ΚΑ ενώ τα δικαστικά έξοδα, αποζηµιώσεις κ.λπ, θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6492.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης (∆άνεια για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών)
652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης (∆άνεια για κάλυψη
επενδυτικών δαπανών)
Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 651 «Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης
- ∆άνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών» και 652 «… ∆άνεια για την κάλυψη
επενδυτικών δαπανών» εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν τους τόκους και τα χρεολύσια
που καταβάλλονται για τα διάφορα δάνεια και έξοδα συµβολαιογραφικά, αµοιβές και
προµήθειες τραπεζών που αφορούν τα δάνεια είτε για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
(υποκατηγορία 651) είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών (υποκατηγορία 652).
Ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο έχουν συναφθεί τα δάνεια, οι πληρωµές για αυτά
συνιστούν έξοδα της υπηρεσίας «00 – Γενικές υπηρεσίες».
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 66. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 εγγράφονται οι δαπάνες για την προµήθεια
αναλωσίµων υλικών, ανταλλακτικών κλπ. Οι Ο.Τ.Α. µπορούν να παρακολουθούν τα υλικά
αυτά και µέσω αποθήκης.
661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 661 εγγράφονται οι δαπάνες για έντυπα- βιβλία -γραφική
ύλη – εκδόσεις ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών
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περιλαµβάνονται οι προµήθειες για αναλώσιµα Η/Υ, µηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη,
φωτοτυπικό χαρτί, κλπ. αλλά και εργασίες εκτύπωσης βιβλίων, εντύπων, φωτοτυπίες κ.λπ.
662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 662 εγγράφονται οι δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων
ειδών για κατασκηνώσεις. Η υποκατηγορία αυτή λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την
υποκατηγορία 648 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους Παιδικούς Σταθµούς για την
εγγραφή διαφόρων δαπανών όπως παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προµήθειας διαφόρων
ειδών υγιεινής και καθαριότητος.
664 Καύσιµα και λιπαντικά
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιµα και λιπαντικά που
χρησιµοποιούνται για κίνηση ή θέρµανση.
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 665 εγγράφονται δαπάνες προµήθειας υλικών
εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων, τοπογραφήσεων, σχεδιάσεων κ.λπ. Και η κατηγορία αυτή
λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την υποκατηγορία 661, περιέχοντας πιο εξειδικευµένα είδη.
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 666 εγγράφονται δαπάνες για προµήθεια υλικών
συντήρησης

κτιρίων

όπως

οικοδοµικών,

ηλεκτρολογικών,

υδραυλικών,

υλικών

ελαιοχρωµατισµού κ.λπ. Συναφείς κωδικοί της υποκατηγορίας 666 είναι αυτοί της 626 και 733
(βλ. ανωτ. παρατηρήσεις για τον ΚΑ 626). Εάν η προµήθεια αφορά την εκτέλεση έργου µε
αυτεπιστασία, θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου.
667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 667 περιλαµβάνονται τα ανταλλακτικά µηχανικού και
λοιπού εξοπλισµού.
668 Υλικά φαρµακείου
669 Λοιπές προµήθειες
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 668 εγγράφονται είδη άµεσης ανάλωσης φαρµακείου
κ.λπ. και της υποκατηγορίας 669 διάφορες προµήθειες υλικών που δεν περιλαµβάνονται
στους λοιπούς κωδικούς. Ο ΚΑ 6691 αφορά είδη σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων και όχι
φωτογραφήσεων που εκ παραδροµής αναγράφεται. Προκειµένου να καλυφθούν διάφορες
ανάγκες των ΟΤΑ για προµήθειες καθιερώνεται ο νέος κωδικός

6699 µε τίτλο «Λοιπές

προµήθειες αναλωσίµων». Στον Κωδικό αυτό θα εγγραφούν προµήθειες που δεν
εντάσσονται σε κάποιον από τους λοιπούς κωδικούς της κατηγορίας 66. (π.χ. έξοδα για την
τροφή ζώων του ζωολογικού κήπου, διάφορα αναλώσιµα που θα χρησιµοποιηθούν στην
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παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών κ.λπ.). Ο εν λόγω κωδικός θα συµπεριληφθεί στην πρώτη
τροποποίηση του σχεδίου του Προϋπολογισµού, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί άµεσα.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ – ∆ΩΡΕΕΣ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε
τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα, σωµατεία κ.λπ.
Αναλυτικότερα:
671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές µεταβιβάσεις
εισοδηµάτων όπως οι αποδόσεις από θεσµοθετηµένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές
επιτροπές, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς, αθλητικούς οργανισµούς κ.λπ. και
λοιπές επιχορηγήσεις καθώς και οι

υποχρεωτικές συµµετοχές σε δαπάνες (αποζηµίωση

µελών υπηρεσιακού συµβουλίου κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι οι πιστώσεις των ΚΑ 6711-6713
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε τα έσοδα που έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 0612-0614.
Γενικά, τα ποσά που έχουν εγγραφεί στα έσοδα ως επιχορηγήσεις για µεταβιβασθείσες
αρµοδιότητες, πρέπει να εµφανίζονται ακέραια στα έξοδα ως αποδόσεις προς τα νοµικά
πρόσωπα των ΟΤΑ που ασκούν αυτές τις αρµοδιότητες. Τα νοµικά πρόσωπα, επίσης θα
εµφανίζουν το ίδιο ποσό στα έσοδά τους στην υποκατηγορία 061 (Θεσµοθετηµένοι πόροι για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών). Ο ΚΑ 6715 θα αναπτυχθεί, δηλ. θα δηµιουργηθεί
κωδικός για κάθε νοµικό πρόσωπο του δήµου (ΚΑΠΗ, πνευµατικό κέντρο κ.λπ). Έτσι, στον
ΚΑ 6715 θα αθροίζονται όλες οι επιχορηγήσεις προς τα λοιπά νοµικά πρόσωπα. Οι πιστώσεις
που θα εγγραφούν σε κάθε υποκωδικό του ΚΑ 6715 θα περιέχουν όχι µόνο την επιβαλλόµενη
από τη συστατική πράξη υποχρεωτική επιχορήγηση προς το νοµικό πρόσωπο, αλλά το
σύνολο της επιχορήγησης του δήµου προς αυτό.
672 Υποχρεωτικές εισφορές
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 672 εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που
προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία και δεν περιλαµβάνονται σε άλλους ειδικότερους
κωδικούς (άρθρο 218 Π.∆. 410/1995 και Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α 55327/1989, ΦΕΚ 849/Β). Όλες
οι υποχρεωτικές εισφορές έχουν το χαρακτήρα των υποχρεωτικών δαπανών δηλ.
εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον Προϋπολογισµό.
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 εγγράφονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και
επιχορηγήσεις. Ο ΚΑ 6731 αφορά επιχορηγήσεις προς ΝΠ∆∆ που καταβάλλονται βάσει του
άρθρου 262 παρ. 1 του Π.∆. 410/1995 και µε τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό.
Στον ΚΑ 6736 θα εγγραφούν τα ποσά που µεταβιβάζονται σε τρίτους προς υλοποίηση
προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτονται κατά το άρθρο 35 του Π.∆. 410/1995, δηλ.
αποτυπώνουν υποχρεώσεις που ανέλαβε ο δήµος ή η κοινότητα και περιέχονται στη
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σύµβαση. Για την ορθότερη παρακολούθηση των πόρων που µεταβιβάζονται µέσω
προγραµµατικών συµβάσεων, ο ΚΑ 6736 θα αναπτυχθεί σε 6736.01, 6736.02 κ.ο.κ. ώστε
κάθε προγραµµατική σύµβαση να παρακολουθείται χωριστά. Στον ΚΑ 6733 εγγράφονται τα
χρηµατικά βοηθήµατα σε απόρους που χορηγούνται µε το άρθρο 262 του Π.∆. 410/1995 αλλά
η προµήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης για τους ίδιους θα εγγραφεί στον ΚΑ 6481. Σε
αναπτύξεις του ΚΑ 6737 θα εγγραφούν και τα έξοδα των ιδρυµάτων χωρίς νοµική
προσωπικότητα (περιουσία που έχει διατεθεί στους ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς
σκοπού) για τα οποία έχουν εγγραφεί αντίστοιχα έσοδα σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α
681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
682 Έκτακτα έξοδα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 681 εγγράφονται οι εγγυήσεις που καταβάλλονται από το
∆ήµο ή την Κοινότητα και στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 682 λοιπά έκτακτα έξοδα.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Στους λογαριασµούς της οµάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραµµα του δήµου
ή της κοινότητας. Η ανάλυση των κωδικών για την εγγραφή εξειδικευµένων πιστώσεων γίνεται
µε τη χρήση της τελείας µετά τον τετραψήφιο κωδικό και την ανάπτυξη ενός διψήφιου ή
τριψήφιου κωδικού για κάθε έργο. Επίσης, οι δαπάνες των επενδύσεων κατανέµονται ανά
υπηρεσία. Π.χ. για το έργο «κατασκευή αγωγών ύδρευσης» ο ΚΑ της πίστωσης µπορεί να
είναι 25/7312.01 ή 25/7312.001. Αναλυτικά:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων
712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 711 εγγράφονται οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και
αγορές οικοπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων και στους αντίστοιχους της υποκατηγορίας
712 οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών
έργων. Οι απαλλοτριώσεις που θα εγγραφούν στους ΚΑ 7111 και 7121, είναι τόσο αυτές που
θα γίνουν βάσει του άρθρου 275 του Π.∆. 410/1995 και του Ν. 2882/2001, όσο και των
απαλλοτριώσεων για την εφαρµογή του σχεδίου πόλεως. Οι αγορές των ΚΑ 7112 και 7122
είναι αυτές που θα γίνουν µε τις διατάξεις του άρθρου 252 του Π.∆. 410/1995.
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713 Προµήθειες Παγίων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 713 εγγράφονται οι δαπάνες προµήθειας κινητών παγίων
περιουσιακών στοιχείων (µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, επίπλων, κ.λπ.)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 73 ΕΡΓΑ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 73 εγγράφονται τα έργα του δήµου κατά κατηγορία,
κατανεµηµένα στην κάθε υπηρεσία. Στην κατηγορία αυτή δηλαδή παρακολουθείται το τεχνικό
πρόγραµµα του δήµου.
Όπως έχει επισηµανθεί, κάθε έργο πρέπει να έχει αυτοτελή κωδικό και για το λόγο αυτό
η ανάλυση των τετραψήφιων κωδικών εκ των πραγµάτων καθίσταται υποχρεωτική.
Αναλυτικότερα:
731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας δήµου
732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 731 εγγράφονται κτιριακά έργα «ιδιοκτησίας του δήµου»,
τα οποία µπορούν να κατανεµηθούν, ανάλογα µε το αντικείµενό τους σε διάφορες υπηρεσίες
ενώ τα έργα του ΚΑ 7312, λόγω του αντικειµένου τους ανήκουν στην υπηρεσία 25. Τα
κτιριακά έργα της υποκατηγορίας 732 (ΚΑ 7321) αφορούν εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν µεν στο δήµο ή την κοινότητα, πλην όµως η χρήση
τους είναι ελεύθερη από όλους. Τα έργα του ΚΑ 7323 θα ενταχθούν στην υπηρεσία 30
«Τεχνικών έργων», του ΚΑ 7325 προσιδιάζουν στην υπηρεσία 25 «Καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού» και των λοιπών κωδικών στις διάφορες υπηρεσίες, ανάλογα µε το φυσικό
τους αντικείµενο. Στον ΚΑ 7325 θα εγγραφούν και τα έργα επέκτασης του ηλεκτροφωτισµού
που υλοποιούνται από τη ∆ΕΗ.
733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων
εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα του δήµου (και θα εκτελεστούν
µε τις διαδικασίες των έργων), µε ανάλυση ανά έργο, εντεταγµένα στην υπηρεσία που
εξυπηρετούν. Στον ΚΑ 7331 θα εγγραφούν και τα έργα επισκευών και συντηρήσεως των
σχολικών ή άλλων κτιρίων, ασχέτως του ότι δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινόχρηστα.
Όµως οι επισκευές γενικά που γίνονται από τρίτους και δεν εγγράφονται στο τεχνικό
πρόγραµµα ως έργα, θα καταχωρηθούν στην υποκατηγορία 626.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
741 Μελέτες – έρευνες και πειραµατικές εργασίες
Στους κωδικούς 741, εγγράφονται οι δαπάνες για την εκπόνηση µελετών που αφορούν
την εκτέλεση κτιριακών (ΚΑ 7411) ή άλλων (ΚΑ 7412) έργων και εκπονούνται µε την ισχύουσα
νοµοθεσία περί αναθέσεως µελετών.
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742 Ειδικές ∆απάνες
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 742, εγγράφονται δαπάνες για την εφαρµογή του σχεδίου
πόλεως (µελέτες, πράξεις εφαρµογής κ.λπ.), πλην των απαλλοτριώσεων που θα εγγραφούν
στους ΚΑ 7111-7122 καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
751 Συµµετοχές σε δηµοτικές επιχειρήσεις
752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 751 και 752 εγγράφονται οι συµµετοχές του δήµου σε
επιχειρήσεις, δηλαδή η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή η τυχόν αύξησή του. Οι κωδικοί
της υποκατηγορίας εντάσσονται στον ΚΑ 10 «Οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Ο νέος τύπος του Προϋπολογισµού, όπως και ο µέχρι τώρα ισχύων, δεν επιβάλλει την
ανά υπηρεσία εγγραφή των πιστώσεων της οµάδας 8 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ).
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)
Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 811, 812, 813 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για
δαπάνες που έγιναν τα προηγούµενα οικονοµικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Οι
τετραψήφιοι κωδικοί της υποκατηγορίας 811 αντιστοιχούν κατά βάση στους τριψήφιους της
οµάδας 6 δηλαδή αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. από λειτουργικά έξοδα, σε επίπεδο
υποκατηγορίας. Πιθανές οφειλές Π.Ο.Ε από δάνεια και από µεταβιβάσεις εισοδηµάτων, θα
εγγραφούν στον ΚΑ 8117.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία) των
παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες
για τον ΟΤΑ αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων και αποδίδονται σε
αυτούς.
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821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων
823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 821

εγγράφονται οι αποδόσεις συνταξιοδοτικών

εισφορών που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 411, στους
Κ.Α. της υποκατηγορίας 822 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της
υποκατηγορίας εσόδων 412, στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 823 οι αποδόσεις που έχουν
εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 413 και .στους Κ.Α. της
υποκατηγορίας 824 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας
εσόδων 414. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται και το υπέρ της ΕΥ∆ΑΠ εισπραττόµενο ποσοστό
22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης. Το σύνολο των ποσών που θα
εγγραφούν ως εισπράξεις στους Κωδικούς Εσόδων 4111-4142 θα πρέπει να προβλεφθούν
και ως πληρωµές στους Κωδικούς Εξόδων 8211-8242.
825 Πάγιες προκαταβολές
826 Λοιπές επιστροφές
Στις υποκατηγορίες 825 και 826 εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας
προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
Κωδικοί κατηγοριών 72, 83 και 84 δεν προβλέπονται (παραµένουν για µελλοντική
χρήση) ούτε είναι δυνατό να δηµιουργηθούν από τους ΟΤΑ.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

85.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΜΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
Στο λογαριασµό αυτό παρακολουθείται η πρόβλεψη µη είσπραξης των εισπρακτέων
υπολοίπων από τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. Στους κωδικούς της κατηγορίας 32 των
εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του Ο.Τ.Α. που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα
οικονοµικά έτη. Το ποσό των απαιτήσεων προηγούµενων ετών που δεν προβλέπεται να
εισπραχθεί εντός της χρήσης θα εγγραφεί στον ΚΑ 8511.Τα ποσά που θα εγγραφούν θα
υπολογιστούν µε βάση το ποσοστό είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων κατά το προτελευταίο
έτος αυτού που αφορά ο Προϋπολογισµός (κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισµού έτους 2005
θα ληφθούν υπόψη τα ποσοστά είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων του έτους 2003). Εκτός
από εισπρακτέα υπόλοιπα των βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη, στον ΚΑ 8511 θα
εγγραφεί και το υπόλοιπο των εσόδων που η προθεσµία καταβολής εκτείνεται και σε επόµενα
έτη. (βλ. σχετ. παρατήρηση στον ΚΑ 111 των εσόδων).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Η οµάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα µόνο κωδικό µε το ποσό που προβλέπεται για
την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων
πιστώσεων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισµού. Το
αποθεµατικό εξακολουθεί να έχει τον περιορισµό προβλέπεται από τον ∆ΚΚ (σήµερα
ανέρχεται σε ποσοστό 4% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισµό).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.- Γραφείο Υπουργού
2.- Γραφείο Υφυπουργού
3.- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4.- κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντές
5.- ∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ
(Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης ΟΤΑ)
- πέντε (5) αντίγραφα
6. - Λοιπές ∆/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου

Ο Γεν. Γραµµατέας

Αθ. Βεζυργιάννης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. Στεφανάκης,
Α. Αραβαντινού

Κ. Οικονόµου

Κ. Θεοδωρόπουλος

Γ. Φρέσκος
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