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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και των Κοινοτήτων στην Ελλάδα, σχετίζονται µε 

τη διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων. Αποτελούν προαγωγό των κοινωνικών και 

οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και των πολιτικών, των πολιτιστικών και των 

πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων τους. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, 

αποβλέπει στην αύξηση της αποδοτικότητας, αντιµετωπίζοντας παράλληλα αύξηση των 

ευθυνών της, αλλά και την µείωση των πόρων από την Κεντρική ∆ιοίκηση. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να ξεκινήσει µια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της διοίκησης και των 

διαδικασιών λειτουργίας των δήµων. Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πραγµατοποιούνται µέσα στα πλαίσια µιας γενικότερης φιλοσοφίας 

δηµόσιας διοίκησης, γνωστής ως Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η οποία περιλαµβάνει την 

αλλαγή, τόσο στον γενικότερο προσανατολισµό της διοίκησης, η οποία θέλει τους 

δήµους πιο αποκεντρωµένους, όσο και στον τρόπο άσκησης της οικονοµικής διοίκησης, 

η οποία δίνει πλέον βαρύτητα στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας. 

Η διπλωµατική εργασία, που ακολουθεί, σκοπεύει να παρουσιάσει το θεσµικό 

πλαίσιο και την οικονοµική διαχείριση των Δήμων µέσα από τους προϋπολογισµούς. Οι 

προϋπολογισµοί αποτελούν ένα ενδιαφέρον θέµα, αφού είναι ένα στρατηγικό εργαλείο 

στη λειτουργία του κάθε οργανισµού. Επίσης, αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

λογιστικής και των διαδικασιών προγραµµατισµού των Ο.Τ.Α. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. 

Λιβάνη Ευστράτιο, για την πολύτιμη βοήθειά του καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης 

αυτής της εργασίας. Η καθοδήγηση του και οι συμβουλές που μου προσέφερε, ήταν πολύ 

χρήσιμα εργαλεία όχι μόνο για την κατάρτιση της παρούσας εργασίας, αλλά γενικότερα 

για την κατανόηση της έννοιας του Προϋπολογισμού καθώς και για τον τρόπο 

επεξεργασίας των διαφόρων οικονομικών στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  Γενικά 
 

Σύμφωνα με την τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας η οποία 

διαμορφώθηκε από το Νόμο 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 

και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», η Ελλάδα διαιρείται σε 7 

αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 325 δήμους. Οι 325 Δήμοι οι οποίοι 

ορίζονται από τον παραπάνω Νόμο ως Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), είναι αυτοδιοικούµενοι,  αυτοτελείς,  έχουν τη δική τους 

οικονοµική διοίκηση και καταρτίζουν τον δικό τους προϋπολογισµό, έτσι όπως ορίζεται 

από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., στα άρθρα 215-222.  

Εδώ και κάποια χρόνια έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, προκειµένου ν΄ αντιµετωπιστούν οι 

εξελίξεις της νέας εποχής. Βασικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια είναι η εφαρµογή 

του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος που προβλέπεται από το Π∆ 315/99 καθώς 

και η εφαρµογή προϋπολογισµού νέου τύπου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 7028/2004. Ο προϋπολογισμός έχει μεγάλη βαρύτητα γιατί αποτελεί 

προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Κεντρικής Διοίκησης. Έτσι οι Ο.Τ.Α., 

συνεπικουρούμενοι από το νέο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιδιώκουν την εξασφάλιση 

μεγαλύτερης δηµοσιονοµικής σταθερότητας, ώστε να καταστούν όχι µόνο βιώσιµοι αλλά 

και ανταγωνιστικοί μέσα σε ένα εύθραυστο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον. 

 

1.2  Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και η οικονομική ανάλυση και σύγκριση του 

Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου 

Καλαμαριάς. Αυτό θα το πετύχουμε με τη χρήση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 

δεικτών που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάλυση, καθώς συνοψίζουν με πολύ 

συστηματικό τρόπο μεγάλο όγκο χρηματοοικονομικών δεδομένων. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%28%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82


6 

 

1.3  Διάρθρωση Κεφαλαίων 
 

 Στο 1ο Κεφάλαιο θα αναφερθούν κάποια γενικά στοιχεία για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σχετικά με τους στόχους που έχουν στο 

σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και μία απλή αναφορά των μέσων 

που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση των οικονομικών μας δεδομένων. 

 Στο 2ο Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην Οικονομική και Διοικητική διαχείριση 

των Ο.Τ.Α. , δηλαδή θα αναλύσουμε το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται και θα 

ασχοληθούμε με την μετάβαση από το απλογραφικό στο διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα καθώς και τις θετικές αλλαγές που προήλθαν από αυτήν την αλλαγή. 

 Το 3ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει στοιχεία για τις αρχές που διέπουν τον 

προϋπολογισµό των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, τις διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισής του, την 

διάρκεια της ισχύος του, την αναμόρφωσή του και τις κατηγορίες του. 

 Το 4ο Κεφάλαιο αναφέρεται στην δομή του προϋπολογισμού νέου τύπου και  

στην εκτέλεσή του, δηλαδή στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, 

πληρωμής δαπανών (έγκριση-εκκαθάριση-εντολή-πληρωμή) και στον έλεγχο των 

δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Στο 5ο Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το περιεχόμενο του Ταμιακού 

Απολογισμού, καθώς και την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης αυτού. 

 Στο 6ο Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις διάφορες κατηγορίες των 

χρηματοοικονομικών δεικτών, θα αναλύσουμε κυρίως τους δείκτες που θα μας 

χρειαστούν στην μελέτη μας και θα διατυπώσουμε την χρησιμότητα τους στην ανάλυση 

των διαφόρων οικονομικών στοιχείων. 

 Στο 7ο Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε θεωρητικά και 

διαγραμματικά τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2015 του Δήμου 

Καλαμαριάς. Στη συνέχεια, θα υπολογίσουμε τους πιο αντιπροσωπευτικούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες για το παρόν οικονομικό έτος και θα προσπαθήσουμε να 

εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα από αυτούς. 

 Στο 8ο Κεφάλαιο θα πραγματοποιήσουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες με αυτές 

του 7ου Κεφαλαίου, αλλά τώρα για τον Απολογισμό του Οικονομικού Έτους 2015. 

 Στο 9ο Κεφάλαιο θα συγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του 

Οικονομικού Έτους 2015 του Δήμου Καλαμαριάς. Αυτό θα γίνει με την βοήθεια 

συγκριτικών ραβδογραμμάτων και πινάκων όσον αφορά τις κατηγορίες των εσόδων, των 

εξόδων και των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
 

2.1  Γενικά 
 

Ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού 

κράτους, εξελίσσεται συνεχώς και χαρακτηρίζεται από τον ολοένα και µεγαλύτερο 

βαθµό αποκέντρωσης. Η µεταπολιτευτική περίοδος θα αποτελέσει σταθµό, µεταξύ 

άλλων και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην προσπάθεια της τοπικής Αυτοδιοίκησης 

να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου της ρόλου, έχουν εφαρμοστεί 

διάφοροι καινοτόµοι νόµοι  οι οποίοι επιδιώκουν να µεταµορφώσουν τους δήµους σε 

µεγάλες και ισχυρές οικονοµικές οντότητες. Κοινός τόπος όλων των νομοθετημάτων 

είναι η σταδιακή υποχώρηση του κεντρικού κράτους προς όφελος της Περιφέρειας και 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον 

ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο. Και φυσικά όλα έχουν ως απώτερο σκοπό την 

ύπαρξη ενός σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και τη διασφάλιση 

επαρκών πόρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου 

(Σωτηρέλης Γ., 2002). 

 

2.2  Νοµοθετικό Πλαίσιο των Ο.Τ.Α. 

2.2.1  Βασιλικό ∆ιάταγµα 17/5-15/6/1959 περί οικονοµικής διαχείρισης 

και Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων 
 

Το εν λόγω Βασιλικό ∆ιάταγµα αποτελεί τη βασική νοµοθεσία, η οποία διέπει 

έως τις µέρες µας την οικονοµική διαχείριση των Ο.Τ.Α. Αποτελείται από ενενήντα ένα 

(91) άρθρα, τα οποία είναι δοµηµένα µε τέτοιον τρόπο ώστε να περιγράφουν το 

οικονοµικό κύκλωµα των Ο.Τ.Α. Παρόλο που έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά 

βήµατα εκσυγχρονισµού του συστήµατος διοίκησης των Ο.Τ.Α., η οικονοµική 

διαχείριση τους εξακολουθεί να βασίζεται σε νοµοθετήµατα περασµένων δεκαετιών. 

Θεωρείται όµως ζήτηµα χρόνου η θέσπιση ενός νέου σύγχρονου νοµοθετήµατος 

οικονοµικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α., από την στιγµή µάλιστα που ο δηµόσιος τοµέας 

στην χώρα µας, βρίσκεται σε διαδικασία µεταρρύθµισης (Μακρυδημήτρης Α., 2007). 

Το Βασιλικό ∆ιάταγµα 17/5-15/6/1959, περιγράφει αρχικά το περιεχόµενο 

(άρθρο 1), την διάρκεια ισχύος (άρθρο 2), τις πιστώσεις (άρθρα 6-10) και τη διαδικασία 

αναµόρφωσης (άρθρο 8) προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. Τα άρθρα 3 έως 5 περιγράφουν την 
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διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων. Η διαδικασία ανάληψης δαπανών περιγράφεται 

στα άρθρα 11-19. Θα πρέπει να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό ότι το έτος 2010 εκδόθηκε 

το Π.∆. 113/2010 περί ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, το οποίο έχει καθολική εφαρµογή 

σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. 

Η εγκύκλιος αρ.30/19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης έρχεται να αποσαφηνίσει και να προσδιορίσει επακριβώς 

τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 που έχουν εφαρµογή στους Ο.Τ.Α. αλλά και να 

καταργήσει τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 αλλά και του άρθρου 19 του Βασιλικού 

∆ιατάγµατος 17/5-15/6/1959, καθιστώντας πλέον µόνο την οικονοµική υπηρεσία ως 

αρµόδια για την σύνταξη των εγγράφων ανάληψης υποχρεώσεων. Στα άρθρα 20 έως 22 

αναλύεται η διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών ενώ στα άρθρα 23 έως 39 περιγράφονται 

τα είδη των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµών. Με τα άρθρα 40 έως 44 ρυθµίζονται 

θέµατα περί απολογισµού των ∆ήµων, µε τα άρθρα 45 έως 74 θέµατα οργάνωσης και 

λειτουργίας του Ταµείου, ενώ µε τα άρθρα 75 έως 85 ρυθµίζονται ζητήµατα ευθύνης 

ταµιακών υπολόγων και οργάνωσης των οικονοµικών υπηρεσιών. Τέλος µε τα άρθρα 86 

έως 90 ρυθµίζονται ζητήµατα περί λογιστικού των κοινοτήτων (Σαββαΐδου, Κ. και 

Καραγιλάνης, Σ., 2011). 

Το Βασιλικό Διάταγμα του 1959 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα και φυσικά 

χρειάζεται αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε και το ΠΔ 

315/99, στο οποίο ορίζεται η εφαρμογή του Κλαδικού Διπλογραφικού Συστήματος 

Λογιστικής στους Ο.Τ.Α. και πρόκειται για ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα. Τα 

δύο αυτά διατάγματα εφαρμόζονται παράλληλα, και αυτό επειδή στο Βασιλικό Διάταγμα 

περιγράφονται οι διαδικασίες των δαπανών, οι οποίες διασφαλίζουν την διαφάνεια και 

τη νομιμότητα στην διαχείριση των Ο.Τ.Α., ενώ στο ΠΔ 315/99 περιγράφεται ένας νέος 

τρόπος απεικόνισης των οικονομικών πράξεων, συμβατός με αυτόν που χρησιμοποιείται 

στα διεθνή πρότυπα. 

 

2.2.2  Νόµος 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (ΦΕΚ αρ.114/τ.Α’/08-06-2006)» 
 

Η οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων ρυθµίζεται από τις διατάξεις του 

Ν.3463/2006, «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Κ∆Κ). Η διάρθρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων περιλαµβάνει 287 άρθρα. Τα άρθρα 1 έως 154, αφορούν σε 

θέµατα όπως σύσταση και όρια ∆ήµων και Κοινοτήτων, εκλογική διαδικασία, 

αρµοδιότητες και ευθύνες των αιρετών οργάνων και εποπτεία των πράξεων των 
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δηµοτικών συµβουλίων και της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα άρθρα 155 έως 213 

ρυθµίζουν θέµατα των ∆ήµων σχετικά µε την οικονοµική διοίκηση, την περιουσία, τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα, την πραγµατοποίηση έργων και προµηθειών και τις 

απαλλοτριώσεις. Τα άρθρα 214 έως 225 παρουσιάζουν ζητήµατα ενίσχυσης της τοπικής 

δηµοκρατίας, συνεργασιών των ∆ήµων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάρτισης 

προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των Ο.Τ.Α. αλλά και µεταξύ άλλων φορέων του 

∆ηµοσίου Τοµέα και συµπράξεων µε τον Ιδιωτικό Τοµέα. Ο Κ.∆.Κ. ρυθµίζει επίσης την 

σύσταση και λειτουργία των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Ιδρυµάτων (άρθρα 226 έως 

238), των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και σχολικών επιτροπών (άρθρα 239 

έως 244), των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρα 245 έως 251) και των 

επιχειρήσεων των ∆ήµων (άρθρα 252 έως 270). Τέλος στα άρθρα 271 έως 287 

ρυθµίζονται κάποια ειδικά θέµατα (Γιούπος, Γ. και Κοτσούρη, Δ. και Μαΐστρος, Π., 

2008). 

 

2.2.3  Νόμος 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 

και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει παγκοσμίως μία τάση ριζικών αλλαγών στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωστή ως «Νέα Δημόσια Διοίκηση», η οποία έχει ως απώτερο 

στόχο την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων. Όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών και αυτόνομων περιφερειακών διοικήσεων οι οποίες 

θα είναι απαγκιστρωμένες από την εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης και θα παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός κ.α.. Σε 

αυτό το πνεύμα αυτό είναι και ο Νόμος 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 

αρ.87/τ.Α’/07-06-2010)», ο οποίος αποτελεί εκσυγχρονισμό του προηγούμενου 

συστήματος Ν.2539/1997 περί συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Σχέδιο Καποδίστριας), παρουσιάζοντας πολυεπίπεδες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι 

αλλαγές στο θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, σχετίζονται με μία μεταφορά δυνάμεων από 

την κεντρική κυβέρνηση προς την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, παραμερίζοντας 

την γραφειοκρατία. Επίσης, οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης στοχεύουν στο να 

ελαττωθούν αν όχι να εξαλειφθούν τα φαινόμενα κατάχρησης της εξουσίας από τους 

αιρετούς (Σαββαΐδου, Κ. και Καραγιλάνης, Σ., 2011). 

Στο Νόμο 3852/2010 περιγράφεται ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας, ο 

οποίος απαρτίζεται από επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, δεκατρείς περιφέρειες και 
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τριακόσιους τριάντα πέντε δήμους. Εάν θέλαμε επιγραμματικά να αναφέρουμε τις 

αλλαγές που έχει επιφέρει ο νόμος αυτός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι οι εξής :  

 αναφέρεται στα όργανα διοίκησης των Δήμων και στον τρόπο εκτέλεσης της 

εκλογικής διαδικασίας. 

 επιχειρεί μια λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων των αιρετών οργάνων και 

του τρόπου λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. 

 ρυθμίζει θέματα αντιμισθίας και ειδικής άδειας αιρετών οργάνων οι οποίοι 

κατέχουν υπαλληλική ιδιότητα. 

 παραθέτει θέματα σχετικά με την δυνατότητα των Δήμων να συνάπτουν 

συμβάσεις με άλλους όμορους Δήμους ή με την οικεία Περιφέρεια. 

 παραθέτει θέματα συγχώνευσης των υπαρχόντων και σύστασης των νέων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 

 ρυθμίζει κρίσιμα θέματα εποπτείας επί των πράξεων των οργάνων των Ο.Τ.Α., 

αλλά και επί των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα τους. 

 ρυθμίζει ζητήματα χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. και καθορίζει τις προϋποθέσεις 

για την σύναψη δανείων. 

 κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διατάξεις οικονομικής διαχείρισης σχετικά με την 

κατάρτιση ισολογισμών, απολογισμών και προϋπολογισμών. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Νόμος 3852/2010 περί «Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», αποτελεί ένα πολύ ισχυρό νομοθετικό εργαλείο που στηρίζει και 

ενδυναμώνει την προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παρέχει ολοκληρωμένες 

και ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας και κατ’ επέκταση ολόκληρης της χώρας (Παπαδοπούλου, Δ. Ε., 2010). 

 

2.3  Διπλογραφικό Σύστημα 
 

2.3.1  Προεδρικό ∆ιάταγµα 315/30-12-1999 περί ορισµού του χρόνου 

και περιεχοµένου του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων 
 

Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού µε την τήρηση του απλογραφικού λογιστικού συστήµατος 

δεν είχαν ακριβή εικόνα της οικονοµικής τους κατάστασης, δηλαδή των υποχρεώσεων 

και των απαιτήσεων τους, αλλά και ούτε γνώριζαν επακριβώς την περιουσιακή τους 

κατάσταση, γεγονός που τους οδηγούσε στον ανεπαρκή οικονοµικό και διοικητικό 

έλεγχό τους. Επιπλέον, αποκλειόταν η δυνατότητα έγκυρης πληροφόρησης των 
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ενδιαφεροµένων σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Ο.Τ.Α. α’ Βαθµού. Με το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 315/30-12-1999 (το οποίο έχει τροποποιηθεί από την 

ΥΑ.4604/2005 ΦΕΚ.Β’163/10.2.2005), καθιερώνεται η εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού 

Λογιστικού Συστήµατος των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, η οποία καθίσταται υποχρεωτική από 

την 1η Ιανουαρίου 2000. Η τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος, το οποίο εφαρµόζεται 

παράλληλα µε το Λογιστικό των Ο.Τ.Α. α’ Βαθµού, ήταν αρχικά υποχρεωτική για τους 

Ο.Τ.Α. α’ Βαθµού µε πληθυσµό πάνω από 5.000 κατοίκους ή µε τακτικά έσοδα άνω των 

500 εκατοµµυρίων δραχµών, δηλαδή άνω των 1.467.000 ευρώ. Με την θέσπιση όµως 

από την 1η Ιανουαρίου του 2011 του Προγράµµατος Καλλικράτη η εφαρµογή του 

διπλογραφικού συστήµατος καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους ∆ήµους της χώρας 

(Καραναστάσης Μ., 2001). 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 315/30-12-1999 περί ορισµού του περιεχοµένου και του 

χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού) αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

απαριθµούνται οι βασικές λογιστικές αρχές και παρουσιάζονται οι λογαριασµοί της 

Γενικής Λογιστικής (οµάδες 1 έως 8). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία των 

λογαριασµών αυτών και παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόµενο και την 

λειτουργία τους. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την γενική διάρθρωση του σχεδίου των 

λογαριασµών τάξεως, οι οποίοι αποτελούν την 10η οµάδα του Ε.Λ.Σ., πώς αυτοί 

συνδέονται και πως αποτυπώνονται ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο εμφανίζεται η ανάλυση του περιεχοµένου των οικονοµικών καταστάσεων, τις 

οποίες οι Ο.Τ.Α. α’ Βαθµού πρέπει υποχρεωτικά να καταρτίζουν. Τέλος, στο πέµπτο 

κεφάλαιο αναπτύσσονται οι λογαριασµοί της Αναλυτικής Λογιστικής και αναλύεται ο 

τρόπος λειτουργίας τους (Καραναστάσης Μ., 2001). 

 

2.3.2  Βασικές αρχές της λειτουργίας του διπλογραφικού συστήµατος 
 

Το διπλογραφικό σύστημα είναι ένα συστηµατικό εργαλείο που δίνει στην 

οικονοµική µονάδα τις απαραίτητες πληροφορίες έγκαιρα και σωστά και επιπλέον την 

βοηθά να διαχειρίζεται τα οικονοµικά της µε επιστηµονικό τρόπο. Διπλογραφικό 

ονομάζεται διότι για κάθε οικονοµική πράξη αποτυπώνει, καταγράφει και αναλύει 

ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά σηµεία την πληροφορία, δηλαδή τι αγοράζω αφ’ ενός 

και σε ποιον χρωστάω αφ’ ετέρου. Για να λειτουργήσει το διπλογραφικό λογιστικό 

σύστηµα στους Ο.Τ.Α., υιοθετούνται ορισµένες βασικές αρχές, που σχετίζονται τόσο µε 

το πλαίσιο λειτουργίας του, όσο και µε την ανάπτυξη του σχεδίου των λογαριασµών και 
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διασφαλίζουν την αξιοπιστία του περιεχομένου της παρεχόμενης πληροφορίας και είναι 

οι εξής (Καραγιλάνης Σ., 2002) : 

1) το σχέδιο των λογαριασµών βασίζεται στις παρακάτω τρεις βασικές αρχές : 

• την αρχή της αυτονοµίας : η Αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από την 

Γενική λογιστική. 

• την αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των αποθεµάτων, εσόδων και εξόδων : 

οι σχετικοί λογαριασμοί των αποθεμάτων και εξόδων δέχονται μόνο χρεώσεις, ενώ 

των εσόδων μόνο πιστώσεις χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές των κονδυλίων. 

• την αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού της γενικής εκµετάλλευσης µε 

λογιστικές εγγραφές : Ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης καταρτίζεται έπειτα 

από μεταφορά σε αυτόν της αξίας των αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και εσόδων 

κατ’ είδος. 

2) για την ενηµέρωση των λογαριασµών ισχύει η βασική αρχή της ύπαρξης 

παραστατικού, δηλαδή αποδεικτικών πραγµατοποίησης του εξόδου, του εσόδου, της 

είσπραξης ή της πληρωµής. 

3) στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται και τα 

εξής στοιχεία : 

• ο αύξων αριθµός του παραστατικού, µε το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και η 

καταχώριση του σχετικού ποσού στον λογαριασµό αυτό. 

• µια σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που 

καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασµού. 

4) οι λογαριασµοί της προτελευταίας βαθµίδας, οι περιληπτικοί, µπορούν να 

ενηµερώνονται µόνο µε τη συνολική κίνηση της χρέωσης και της πίστωσης των 

αντίστοιχων λογαριασµών τους της τελευταίας βαθµίδας. 

Η έκφραση των οικονοµικών µεγεθών µιας οικονοµικής µονάδας γίνεται µέσω 

των ανά πάσα στιγµή υπολοίπων των λογαριασµών. Οι λογαριασµοί, προκειµένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες της ενιαίας έκφρασης και της απλούστευσης έπρεπε να έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, όταν λέµε δαπάνες µισθοδοσίας σε έναν ∆ήµο, 

να εννοούµε το ίδιο µε εκείνο που θα ονοµάζαµε δαπάνες µισθοδοσίας σε έναν άλλο, 

έτσι λοιπόν όταν λέµε κωδικός 60 εννοούµε δαπάνες µισθοδοσίας. 

 

2.3.3  Τρόπος λειτουργίας του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος 
 
  

Το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα είναι η μέθοδος η οποία καταγράφει τις 
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μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιουσία ενός οργανισμού. Κάθε 

λογιστικό γεγονός καταγράφεται δισδιάστατα με ταυτόχρονη κίνηση δύο τουλάχιστον 

λογαριασμών, εκ των οποίων ένας χρεώνεται και ένας πιστώνεται με το ίδιο ακριβώς ποσό. 

Είναι ένα λογιστικό σύστημα που ισχύει σε όλον τον κόσμο, λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια 

και σαν ενιαίο σύνολο έχει απεριόριστες δυνατότητες παροχής οικονομικών πληροφοριών 

στους ασκούντες την Διοίκηση του οργανισμού. Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού 

μοντέλου και για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ακολουθούνται οι λογιστικές 

πρακτικές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Σωτηρέλης Γ., 

2002). 

Κάθε οικονοµική µονάδα επιβάλλεται να έχει γνώση της οικονοµικής της 

κατάστασης και του αποτελέσµατος που πέτυχε. Την γνώση αυτή, την παρέχει το 

διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Επίσης, πρέπει να έχει στην κατοχή της ορισµένους 

πόρους τους οποίους χρησιµοποιεί για την επίτευξη των σκοπών της. Ο δήµος έχει στην 

κυριότητά του περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα πάγια, 

π.χ. κτίρια, οικόπεδα, µηχανήµατα και τα κυκλοφορούντα π.χ. αποθέµατα, απαιτήσεις, 

χρηµατικά διαθέσιµα, και οι οποίες συνθέτουν το Ενεργητικό, δηλαδή την περιουσία 

του ∆ήµου. Οι πηγές χρηµατοδότησης είναι το Παθητικό, το οποίο διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες : τα ίδια κεφάλαια ή καθαρή περιουσία και τα ξένα κεφάλαια. Ενεργητικό 

και Παθητικό απεικονίζονται στον Ισολογισµό και πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους. Λόγω 

της ισχύος της μαθηματικής αυτής ισότητας κάθε αύξηση στοιχείου του ενεργητικού θα 

προκαλεί μια αντίστοιχη μείωση ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού ή μια αντίστοιχη 

αύξηση στοιχείου των υποχρεώσεων ή των ίδιων κεφαλαίων (Καραγιλάνης Σ., 2002). 

Η χρήση των στοιχείων του Ενεργητικού στην παραγωγική δραστηριότητα του 

∆ήµου συνεπάγεται εξοδοποίηση και κατά συνέπεια εισροή εσόδων. Ένα µέρος των 

εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες που πληρώνονται από δηµότες π.χ. 

ανταποδοτικά έσοδα, ένα άλλο από φόρους και ένα τελευταίο από επιχορηγήσεις. Όταν 

τα έσοδα είναι µικρότερα των εξόδων έχουµε λογιστικό έλλειµµα, ενώ όταν τα έσοδα 

είναι περισσότερα των εξόδων τότε έχουµε λογιστικό πλεόνασµα. Επομένως, η 

οικονοµική δραστηριότητα διαµορφώνει το οικονοµικό αποτέλεσµα. 

 

2.3.4  Πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού 

Συστήµατος στους Ο.Τ.Α. 

 

Η διπλογραφική µέθοδος, εκτός από προϋπολογισµό, απολογισµό και ταµειακή 

παρακολούθηση που προσέφερε η απλογραφική, παρέχει επίσης πληροφορίες για την 
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οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, τις υποχρεώσεις του, τις απαιτήσεις του και την 

περιουσία του. Πιο συγκεκριµένα, το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα εξασφαλίζει για 

τους Ο.Τ.Α. :  

• την παροχή οικονοµικών πληροφοριών π.χ. ποια είναι η περιουσία του ∆ήµου και 

κατά πόσο αξιοποιείται. 

• την ακριβή παρακολούθηση του κόστους και δίνει τη δυνατότητα στον δημόσιο 

φορέα να γνωρίζει ανά πάσα χρονική στιγμή τα πάγια στοιχεία, τις απαιτήσεις, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 

• τη δυνατότητα σωστής οικονομικής πληροφόρησης και ορθής σύνταξης ισολογισμών 

και Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

• την απλούστερη και αποτελεσµατική άσκηση κάθε είδους ελέγχων, όπως 

διαχειριστικών, φορολογικών, ελεγκτικών. 

• τις σύγχρονες µεθόδους διεξαγωγής της λογιστικής και οικονοµικής δραστηριότητας, 

µέσω πληροφοριακών συστηµάτων. 

• την καλύτερη και ορθολογικότερη λογιστική και διαχειριστική οργάνωση και τη 

µείωση του λειτουργικού κόστους. 

• την πλήρη και ορθή κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

• την πλήρη διαφάνεια στο διαχειριστικό σύστηµα των Ο.Τ.Α. 

Με την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος υπάρχει έντονος ο κίνδυνος 

της υποβάθµισης της σηµασίας του προϋπολογισµού. Οι Ο.Τ.Α., όµως, πρέπει να 

επιδιώξουν την αξιοποίησή του ως εργαλείο προγραµµατισµού και αυτό διότι η 

διαφάνεια στην διαχείριση και η νοµιµότητα των ενεργειών τους, τα οποία είναι τα 

ζητούμενα, κρίνονται µέσω του προϋπολογισµού (Νικολόπουλος, 2004). 

 

2.3.5  Κωδικοποίηση διαφορών απλογραφικού και διπλογραφικού 

συστήµατος λογιστικής 
 

Αν θέλαµε να παρουσιάσουµε τις διαφορές µεταξύ του απλογραφικού και του 

διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής, θα µπορούσαµε να τις συνοψίσουµε στις εξής 

(Καραγιλάνης & Σαββαίδου, 2011) : 

• στο απλογραφικό η υποχρέωση εμφανίζεται με την ενταλματοποίηση της δαπάνης 

(ΧΕΠ), ενώ στο διπλογραφικό με την έκδοση του παραστατικού του προμηθευτή. 

• στο απλογραφικό το έσοδο θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν εισπράττεται 
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(γραμμάτιο είσπραξης), ενώ στο διπλογραφικό όταν βεβαιώνεται. 

• στο διπλογραφικό έχουµε εφαρµογή της κίνησης του λογαριασµού µέσω της 

χρεωπίστωσης. Στο απλογραφικό οι λογαριασµοί των εσόδων και των εξόδων 

αυξάνονται, ενώ στο διπλογραφικό έχουν διπλή έκφραση, δηλαδή χρέωση & 

πίστωση, µε αποτέλεσµα να αυξοµειώνονται.  

• στο διπλογραφικό η παρουσία του λογαριασµού που εµφανίζει τα χρηµατικά 

διαθέσιµα είναι αυτούσια και είναι ο λογαριασµός 38. Από την άλλη πλευρά, στο 

απλογραφικό η έννοια του ταµείου δεν εµφανίζεται άµεσα, αλλά προκύπτει από 

το αλγεβρικό άθροισµα κάποιων λογαριασµών στο βιβλίο των τρεχούµενων 

λογαριασµών. 

• από το απλογραφικό σύστηµα δεν προκύπτουν τα στοιχεία για το ετήσιο 

αποτέλεσµα της δραστηριότητας του δήµου, ενώ από το διπλογραφικό προκύπτει 

το αποτέλεσµα, µε λογιστικές εγγραφές. 

• το διπλογραφικό εµφανίζει την περιουσιακή κατάσταση του δήµου, ενώ το 

λογιστικό των Ο.Τ.Α. απαιτεί γι’ αυτό ξεχωριστό βιβλίο. 

Οι διαφορές ανάµεσα στα δύο λογιστικά συστήµατα, διαµορφώνονται λόγω της 

διαφορετικής βάσης στην οποία στηρίζονται. Η απλογραφική µέθοδος στηρίζεται στην 

ταµειακή βάση, ενώ η διπλογραφική στην βάση του δεδουλευµένου. 

 

2.3.6  Οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης 
 

Σήµερα, η ετήσια οικονοµική δραστηριότητα του δήµου πρέπει να απεικονίζεται 

σε Καταστάσεις - Πίνακες και να δηµοσιεύεται, προκειµένου να πληροφορεί για την 

οικονοµική κατάστασή του κάθε ενδιαφερόµενο, π.χ. δηµότη, συναλλασσόµενο µε το 

δήµο, φορέα που τον εποπτεύει ή τον επιχορηγεί. Οι νέες οικονοµικές δραστηριότητες, 

π.χ. οι συναλλαγές µε τραπεζικούς οργανισµούς, οι επιχορηγήσεις από διεθνείς και 

εθνικούς φορείς και η ανάγκη πλήρους διαφάνειας στην οικονοµική διαχείριση των 

Ο.Τ.Α., απαιτούν εργαλεία και πίνακες που να δείχνουν την οικονοµική πραγµατικότητα 

(Παϊκόπουλος Η. Γεώργιος, 2001). 

Στον ιδιωτικό τοµέα, όλοι γνωρίζουµε την έννοια της «δηµοσίευσης 

ισολογισµού», που δηλώνει την υποχρέωση των οικονοµικών µονάδων να δίνουν στην 

δηµοσιότητα την «οικονοµική κατάστασή» τους. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

πίνακες οι οποίοι εµφανίζουν τα εξής στοιχεία των Ο.Τ.Α.: 

• ισολογισµός 
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• λογαριασµός της γενικής εκµετάλλευσης 

• αποτελέσµατα χρήσης 

• πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

• προσάρτηµα του ισολογισµού 

Οι παραπάνω πίνακες καταρτίζονται στο τέλος του χρόνου, δηµοσιεύονται στον 

τύπο και αποτελούν, µε εξαίρεση το λογαριασµού της γενικής εκµετάλλευσης και του 

προσαρτήµατος, ένα ενιαίο σύνολο που το ονοµάζουµε «ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις» και οι οποίες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά (Παϊκόπουλος Η. Γεώργιος, 

2001) : 

• ενιαίο τύπο για όλους τους Ο.Τ.Α., ο οποίος δεν επιτρέπεται να µεταβάλλεται. 

• όταν δεν υπάρχουν ποσά για κωδικούς του υποδείγµατος, δεν συµπληρώνονται οι 

κωδικοί. 

• επιτρέπεται η παραπέρα ανάπτυξη των κωδικών των υποδειγµάτων, µε τον όρο 

να µην µεταβάλλεται η αρίθµηση των υποχρεωτικών λογαριασµών. 

• δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός στοιχείων του ενεργητικού µε στοιχεία του 

παθητικού. 

• επιτρέπεται η συγχώνευση ποσών υπό όρους. 

 

2.3.7  Λογιστικά βιβλία της Διπλογραφικής Μεθόδου 
 

Βάση του Π.∆. 315/1999, κάθε δήµος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λογιστικά 

βιβλία, κατά την διπλογραφική µέθοδο, µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα 

µε τις Αρχές της λογιστικής. Τα βιβλία διακρίνονται σε αυτά που οι οικονομικές πράξεις 

αποτυπώνονται με ημερολογιακή σειρά και σε εκείνα που οι πράξεις αποτυπώνονται ανά 

λογαριασμό (καθολικά). Τα ημερολόγια διακρίνονται σε Γενικά και σε Συγκεντρωτικά. 

Στο Γενικό Ημερολόγιο αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές ενέργειες, ενώ στα 

αναλυτικά ημερολόγια μόνο οι ομοειδείς εγγραφές (πχ. Ημερολόγιο Αγορών, 

Ημερολόγιο Πωλήσεων, Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων κ.λ.π). Για τις πράξεις του 

Ισολογισμού, χρησιμοποιείται ειδικό ημερολόγιο Πράξεων Ισολογισμού. Πιο 

συγκεκριµένα (Καραναστάσης Μ., 2001) :  

 Αναλυτικό Καθολικό : Αποτυπώνει τις πράξεις ενός αναλυτικού λογαριασμού 

με ημερολογιακή σειρά. 

 Γενικό Καθολικό : Αποτυπώνει τις κινήσεις των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 
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με ημερολογιακή σειρά. 

 Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο : Αποτυπώνει την κίνηση των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών. 

 Ισοζύγιο : Αποτυπώνει την κατάσταση των λογαριασμών σε μια χρονική 

περίοδο. 

 Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών : Καταχωρούνται στο τέλος του χρόνου 

οι απογραφές καταρχήν των αποθεμάτων και στη συνέχεια  όλης της υπόλοιπης 

περιουσίας ή των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας. Ακολούθως 

αποτυπώνεται ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης, των 

Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διανομής των Αποτελεσμάτων. 

 Μητρώο Παγίων : Στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται τα πάγια στοιχεία της 

οικονομικής μονάδας. Με την τήρηση του μητρώου παγίων επιτυγχάνεται η 

τάξη και ο έλεγχος για να είναι γνωστά τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην 

διάθεσή του ο οργανισμός και να ελέγχεται η πορεία τους. 

 

2.3.8  Το νέο θεσμικό Πλαίσιο για το Διπλογραφικό 
 

Ο νόμος 4308/2014 έρχεται να αλλάξει το προϋπάρχον θεσμικό πλαίσιο με την 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ και των πολλά υποσχόμενων βέλτιστων 

πρακτικών. Ο νόμος ισχύει για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων 

ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα 

τήρησης των λογιστικών αρχείων. Στα σημαντικότερα στοιχεία που εισάγει είναι η 

απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και η 

βελτίωση, ενοποίηση των λογιστικών κανόνων της Ελλάδας, κωδικοποιώντας την 

λογιστική τυποποίηση που εισήγαγε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο 

παρελθόν. Μετά την ψήφιση του Νόμου 4308/2014, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε 

την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/2014 που αναφέρεται στις νέες διατάξεις που ρυθμίζουν τον 

τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων και στοιχείων από τις «οντότητες». Ο 

Ν.4308/2014 καλύπτει το πεδίο που μέχρι πρότινος, ήταν στην αρμοδιότητα του 

καταργηθέντος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Με βάση το νόμο 

προκύπτει ότι συνεχίζεται να υφίσταται στη λογιστική πρακτική δύο κατηγορίες 

λογιστικών βιβλίων (αρχείων) : (α) τα απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) και (β) τα 

διπλογραφικά βιβλία (βάσει της διπλογραφικής μεθόδου). Περαιτέρω, ο νέος νόμος 

εισάγει την έννοια της οντότητας, αντί της γνωστής μας «επιχείρηση» ή «οικονομική 

μονάδα», που ήταν και ο προσφιλής (Ν.4308/2014, 251 Α’ 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ 

 

3.1  Γενικά 
 

Ο Προϋπολογισμός αποτελεί θεμελιώδη έννοια του Δημόσιου Λογιστικού, με τον 

οποίο καθορίζεται το ετήσιο δημοσιονομικό πρόγραμμα δράσης. Σύμφωνα με τον 

Ν.3463/06 και το ΒΔ 17-5/15-6-59, ο Προϋπολογισμός των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού είναι η 

διοικητική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα για ένα 

οικονομικό έτος, τα οποία κατατάσσονται σε ειδικούς λογαριασμούς κατά κεφάλαια και 

άρθρα. Ο Προϋπολογισμός των Δήμων και Κοινοτήτων περιέχει εξουσιοδότηση για την 

είσπραξη των εσόδων που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και νομιμοποιεί την 

εκτέλεση των δαπανών μέσω των εγγεγραμμένων σε αυτών πιστώσεων (Σαββαΐδου, 

2009). 

Η Φύση του προϋπολογισμού έχει τριπλή σημασία (Νικολόπουλος, 2009) : 

 Δημοσιολογιστική, αφού με τον προϋπολογισμό χαράσσεται η μελλοντική 

οικονομική πορεία του Ο.Τ.Α. για ένα χρονικό διάστημα και διαμορφώνεται το 

πλαίσιο για την επίτευξη των σκοπών του, διαμορφώνοντας το δημοσιονομικό 

πρόγραμμα. 

 Οικονομικοπολιτική, αφού η λειτουργία του προϋπολογισμού για την κάλυψη 

των αναγκών του Ο.Τ.Α., συνίσταται στην επίτευξη των σκοπών του με έναν 

οικονομικοπολιτικά υπεύθυνο τρόπο, ο οποίος πρέπει να εναρμονίζεται μεταξύ 

των αναγκών και της κάλυψης αυτών με ορθολογιστικό τρόπο. 

 Δημοσιονομική με την έννοια ότι ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλή 

λογιστική κατάσταση των προβλέψεων εσόδων και εξόδων, αλλά βαρυσήμαντη 

πράξη, που συνίσταται στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., στη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής και τον 

έλεγχο της λογιστικής ορθότητας και νομιμότητας. 

 

3.2  Γραφείο Προϋπολογισµού - Απολογισµού 

 

Οι αρµοδιότητες του παραπάνω γραφείου είναι η (Σαββαΐδου, 2009) : 

• κατάρτιση του προϋπολογισµού. 

• συγκέντρωση στοιχείων, η διερεύνηση των αναγκών και η κατάρτιση των ετήσιων 

προϋπολογιστικών εσόδων και δαπανών. 
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• τήρηση αρχείων και η παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγούµενων 

προϋπολογισµών, η εξαγωγή των αποκλίσεων µεταξύ των προϋπολογιστικών και 

απολογιστικών µεγεθών, η ερµηνεία των αποκλίσεων και η εισήγηση 

διορθωτικών ενεργειών. 

• τήρηση των διαδικασιών της λογιστικής διαχείρισης των εσόδων και των δαπανών 

• τήρηση των προβλεπόµενων από το νόµο λογιστικών βιβλίων. 

• παρακολούθηση και λογιστική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

• συστηµατική καταγραφή των εσόδων και των εξόδων του ∆ήµου για την περίοδο 

ενός έτους. 

• εξασφάλιση της λειτουργίας της κατανοµής των πόρων βάση των αναγκών. 

• συνεργασία µε τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση των διαδικασιών 

που σχετίζονται µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού της κάθε ενότητας. 

• σύνταξη και η υποβολή στα πολιτικά όργανα και στο συµβούλιο συντονισµού των 

υπηρεσιών του ∆ήµου, των περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων. 

 

3.3  Αρχές για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και του 

∆ηµόσιου τοµέα 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/1995) όπως 

αντικαθίσταται από το άρθρο 7 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/2010)  σε συνδυασμό 

με το άρθρα 49 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/22014), οι βασικές αρχές που διέπουν 

την κατάρτιση των προϋπολογισμών είναι οι εξής (Νικολόπουλος, 2009) :  
 

• Αρχή της ετήσιας διάρκειας 

Ο προϋπολογισµός συντάσσεται για ένα οικονοµικό έτος, το οποίο ορίζεται ως η χρονική 

περίοδος που περιλαµβάνει διαχειριστικές, οικονοµικές και λογιστικές πράξεις. Η 

περίοδος αυτή αρχίζει την 1/1 και λήγει την 31/12 κάθε έτους, περίοδος που ταυτίζεται 

µε το ηµερολογιακό έτος. 

• Αρχή της καθολικότητας 

Στον προϋπολογισµό εγγράφονται όλα τα έσοδα και έξοδα, αναλυτικά και όχι 

συµψηφιστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απεικονίζεται το σύνολο των εσόδων και 

των εξόδων του προϋπολογισµού και να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερος έλεγχος. 

• Αρχή της ενότητας 

Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισµό, δηλαδή πρέπει να 
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αποφεύγεται η κατάρτιση ξεχωριστών προϋπολογισµών για ορισµένες κατηγορίες 

εσόδων ή εξόδων. 

• Αρχή της ειδικότητας 

Σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων απαγορεύεται η χρήση πίστωσης 

για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό. 

• Αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας 

Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας, κάθε πρόβλεψη εσόδων και 

εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο 

μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία 

βασίζονται οι προβλέψεις. 

• Αρχή της προβλεψιµότητας 

Ο προϋπολογισµός πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί πριν την έναρξη του οικονοµικού 

έτους. 

• Αρχή του ισοσκελισµού 

Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος. 

• Αρχή της ∆ηµοσιότητας 

Οι φάσεις της κατάρτισης, της υποβολής και της ψήφισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και η εκτέλεση του προϋπολογισµού πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 

δηµοσιότητα. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς 

ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 

εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού 

που εδρεύει ο οικείος δήμος (άρθ.266 Ν.3852/2010). Διευκρινίζεται ότι η 

προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 

ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο 

προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010). 

• Αρχή   της   οριστικότητας   του   προϋπολογισµού   και   της   απαγόρευσης 

µεταφοράς πιστώσεων 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την αιτία που 

εγγράφονται. Εξαιρούνται µόνο : 
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Ι) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχει εγγραφεί η πίστωση. 

ΙΙ) κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, πιστώσεις που προορίζονται για έργα, τα οποία 

δεν µπορούν να εκτελεστούν στο διάστηµα που αποµένει, επιτρέπεται να διατεθούν µε 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την πληρωµή άλλων δαπανών. 

 

3.4  Βάση στην οποία στηρίζεται ο προϋπολογισµός 
 

Ο προϋπολογισµός σχετίζεται µε την λογιστική µέθοδο, που χρησιµοποιείται. Για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο προϋπολογισµός ταυτίστηκε µε το Λογιστικό των Ο.Τ.Α. 

και χρησιµοποιήθηκε ως λογιστική µέθοδος και ήταν η απλογραφική. Οι λογιστικές 

µέθοδοι στηρίζονται στην (Καραγιλάνης Σ., 2004) : 

• ταµειακή βάση : θεωρεί ως έσοδο την είσπραξη µιας βεβαιωµένης απαίτησης και 

ως δαπάνη την εξόφλησή της. 

 

• δεδουλευµένη βάση : η δεδουλευµένη βάση θεωρεί ως έσοδο τον χρόνο κατά τον 

οποίο αυτό καθίσταται απαιτητό και ως δαπάνη τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή 

πραγµατοποιείται και η πραγµατοποίησή της αποτυπώνεται στην βάση ενός 

παραστατικού. 

Η µέθοδος της ταµειακής βάσης, επειδή δεν αναγνωρίζει το έσοδο µέχρι την 

είσπραξή του και το έξοδο µέχρι την πληρωµή του, δεν παρέχει την δυνατότητα 

καταγραφής της πραγµατοποιηµένης δαπάνης, την περιουσία του ∆ήµου και τις τυχόν 

µεταβολές της, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις. 

Στο λογιστικό των Ο.Τ.Α χρησιµοποιείται και η βάση των δεσµεύσεων, µε την 

ανάληψη της δαπάνης. Η βάση αυτή, καταγράφει τις δεσµευµένες πιστώσεις του 

προϋπολογισµού, δεν εµφανίζει τις υποχρεώσεις, καταγράφει την δαπάνη πριν το στάδιο 

εκκίνησης της πραγµατοποίησής της και ενηµερώνει για τις διαθέσιµες πιστώσεις του 

προϋπολογισµού. 

Τέλος, στο λογιστικό των Ο.Τ.Α. το σύστηµα το οποίο χρησιµοποιείται, είναι 

µικτό και είναι ένας συνδυασµός των παραπάνω βάσεων. Θεωρείται µικτό, γιατί το 

έσοδο ορίζεται και ως το εισπραχθέν (στον απολογισµό), αλλά καταγράφεται ως 

απαίτηση µε την ταµειακή του βεβαίωση. Στον απολογισµό, στα έξοδα θεωρείται το 

πληρωµένο, αλλά καταγράφεται το παραστατικό δαπάνης. Στο σκέλος των εξόδων δεν 

παρακολουθούνται τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα, αλλά η υποχρέωση που δηµιουργείται 

µε την έκδοση και την καταχώρηση του παραστατικού. Ως έξοδο καταγράφεται µόνο 

στην διπλογραφική µέθοδο. 
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3.5  Στάδια και προθεσμίες κατάρτισης προϋπολογισμού 
 

Τα στάδια και οι προθεσμίες κατάρτισης του προϋπολογισμού ορίζονται πλέον από το 

άρθρο 77 του Ν.4173/2013 ως εξής :  

 

Έως το τέλος Ιουνίου 

 το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμό εξόδων 

για το επόμενο οικονομικό έτος. 

 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού 

εξόδων, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που 

καθορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρα 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 

3852/2010). 

 

Έως την 20η Ιουλίου 

 το προσχέδιο συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην 

οικονομική επιτροπή και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής 

το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από την τελευταία. 

 η εκτελεστική επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική 

επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει 

και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της 

επιτροπής διαβούλευσης. 

 

Έως την 5η Σεπτεμβρίου 

 η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική 

επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων. 

 μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών όσον 

αφορά την Οικονομική Αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. (άρθρο 27 του Ν.4270/2014). 

 

Έως το τέλος Οκτωβρίου 

 το Παρατηρητήριο εκδίδει σχετική γνώμη επί του σχεδίου του προϋπολογισμού 

και το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του 

σχεδίου του προϋπολογισμού. 

 η οικονομική επιτροπή συνεδριάζει και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού 

στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, το οποίο συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών και από αιτιολογική έκθεση. 
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 εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί ή καταρτιστεί κατά 

παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, 

το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως 

την προθεσμία της επόμενης παραγράφου. 

 

Έως την 15η Νοεμβρίου 

 το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης (άρθρο 4 του ν. 4111/2013), σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό 

συνεδρίαση. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν από την οικονομική επιτροπή ή 

αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το 

συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την 

πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11π.μ. στο συνήθη χώρο 

συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

 τα υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την 

εποπτεία του δήμου Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). 

 

Έως την 31η Δεκεμβρίου  

• η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκεί τον έλεγχο επί του προϋπολογισμού και του 

ΟΠΔ , επικυρώνει τον προϋπολογισμό και εγκρίνει το ΟΠΔ (άρθρο 77 παρ. 6 του 

Ν.4172/2013).   

Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώσει ότι :  

1. ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της ΚΥΑ ή της κείμενης 

νομοθεσίας, αναπέμπει τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τροποποίηση 

αυτού εντός 15 ημερών. 

2. ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά 

το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους της παραγράφου 4 της αρίθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, ο 

προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον Ο.Τ.Α. μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση 

και εκ νέου υποβολή. 

 

Μετά την επικύρωση  

• ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου 

που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών, η οποία αποτελεί παράβαση καθήκοντος 

κατά την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να επιφέρει και άλλες κυρώσεις. Ειδικότερα, 
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σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 77 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι είναι δυνατόν να 

επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής 

επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Επιπλέον, η μη 

τήρηση, από τα αρμόδια όργανα, των τασσόμενων εκ του νόμου προθεσμιών και 

διαδικασιών συνιστά πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 

142 και 143. 

Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως ψηφίσθηκε από το 

Συμβούλιο, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 

ή αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο η όλη διαδικασία συνάδει και με την Αρχή της Δημοσιότητας του 

Προϋπολογισμού. Η κατάσταση αυτή αποστέλλεται για δημοσίευση μετά τον έλεγχο και 

την έγκριση του Προϋπολογισμού από την οικεία Περιφέρεια. Επίσης, αναρτάται 

υποχρεωτικά στην «Διαύγεια» (αρθ.266 παρ.6 Ν.3852/10) και στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΕΣ (αρθ.3 παρ.6 ΚΥΑ 3966/2011 ΦΕΚ. Β’141/9.2.2011). Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι 

κανόνες δημοσιότητας ο π/υ δεν μπορεί να εκτελεστεί (Νικολόπουλος, 2009). 

 

3.6  Διάρκεια ισχύος προϋπολογισμού 
 

Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος της 

διαχείρισης των ∆ήµων και Κοινοτήτων και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Στο άρθρο 160 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ), προβλέπεται ότι 

µέχρι να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός και πάντως όχι αργότερα από το τέλος 

Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει 

λήξει, µόνο ως προς την πληρωµή : 

Α) των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην §1 του άρθρου 158. 

Β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν 

αποφάσεων χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται 

στο πλαίσιο έργων που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όλα τα παραπάνω, προβλέπονται στην ιδιαίτερα κατατοπιστική και 

διευκρινιστική εγκύκλιο, που έστειλε το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (9/31.1.2007), και σύµφωνα µε 

την οποία µέχρι και την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί 

αυτό της διενέργειας δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών, ισχύει, εφόσον δεν έχει 

ψηφιστεί προϋπολογισµός, αυτός του έτους που έχει λήξει, για την πληρωµή κάθε είδους 

δαπανών. Οι περιορισµοί της παρ. 1 του άρθρου 160, ως προς το είδος των δαπανών, 

ισχύουν µόνο για το µήνα Μάρτιο, ενώ από 1η Απριλίου απαγορεύεται να γίνεται 
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οποιαδήποτε δαπάνη πλην αυτών των παροχών του προσωπικού και των αντίστοιχων 

ασφαλιστικών εισφορών (Νικολόπουλος, 2009). 
 

3.7  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
 

Συνέπεια της γενικής δημοσιονομικής αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων 

αποτελεί ο γενικός κανόνας της απαγόρευσης μεταφοράς πιστώσεων, κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους, τόσο από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, όσο και από κωδικό σε κωδικό, 

όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο άρθρο 8 του ΒΔ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/1959). 

Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν η πρόβλεψη να είναι εντελώς ακριβής για όλες τις 

δαπάνες της επόμενης χρήσης, υπάρχει εξαίρεση στο ανωτέρω άρθρο και προβλέπεται η 

δυνατότητα της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. Η αναμόρφωση τεχνικά γίνεται 

μέσα από τον Κωδικό Αριθμό 9111 «Αποθεματικό» που είναι το ποσό το οποίο 

εγγράφεται στον Προϋπολογισμό για την αναπλήρωση πιστώσεων που κατά την διάρκεια 

της χρήσης θα αποδειχθούν ανεπαρκείς ή για την δημιουργία νέων πιστώσεων που δεν 

είχαν προβλεφθεί και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων 

που εγγράφονται (Νικολόπουλος, 2009). 

Αναμόρφωση μπορεί να γίνει : 

 Για την εγγραφή νέων εσόδων για τα οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στον αρχικό 

Προϋπολογισμό (πχ. έκτακτες επιχορηγήσεις). 

 Για την αύξηση προϋπολογισθέντων εσόδων, η απόδοση των οποίων υπερβαίνει 

σημαντικά τα ποσά που είχαν αρχικά προβλεφθεί. 

 Για την εγγραφή νέων πιστώσεων που κρίνονται απαραίτητες ή για την ενίσχυση 

ανεπαρκών πιστώσεων λόγω απρόβλεπτων μεταβολών. 

 Για κατάργηση ορισμένου έργου, επειδή δεν προλαβαίνει για παράδειγμα να 

εκτελεστεί, και διάθεση της πίστωσης μόνο για την εκτέλεση άλλου έργου (Άρθρο 

161 παρ.1 ΚΔΚ). 

 Για την εκτέλεση νέων έργων που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. 

 Για την εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή υποχρεώσεων ΠΟΕ ή για την ενίσχυση 

αυτής από διαφορές που προκύπτουν με βάση την διαμόρφωση των πραγματικών 

υποχρεώσεων που προέκυψαν μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους. 

 Για την ορθή εγγραφή των απαιτήσεων εφόσον προκύπτει διαφορά από το ποσό που 

είχε προϋπολογισθεί αρχικά σε σχέση με τα πραγματικά εισπρακτέα υπόλοιπα μετά 

το κλείσιμο του οικονομικού έτους. 
 

Η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού είναι αρμοδιότητα της 
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λογιστικής υπηρεσίας, ενώ με την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, απαιτείται και εισήγηση 

των αρμόδιων υπηρεσιών. Όσον αφορά τη συμμετοχή των συλλογικών οργάνων, κατά 

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ο νομοθέτης ορίζει ότι η εκτελεστική επιτροπή 

και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο 

κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για 

όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Κατά τα άλλα 

οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ακολουθούν την τήρηση του 

ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αναλυτικότερα τα βήματα της αναμόρφωσης είναι τα εξής (Νικολόπουλος, 2009) :  

1. Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την αναμόρφωση με αναλυτική 

αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των ΚΑ με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο. 

2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού. 

3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

4. Υποβολή της σχετικής απόφασης του ΔΣ και της Οικονομικής Επιτροπής 

συνοδευόμενες από την σχετικές εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας. 

5. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει σχετική απόφαση περί της νομιμότητας της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναμόρφωση εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών (παρ 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007). 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.5 του Ν.3536/2007, προβλέπεται ρητά ο έλεγχος 

από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός από τον Προϋπολογισμό και των 

αναμορφώσεων αυτού, συνοδευμένες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που 

θα αιτιολογούν αυτές τις αναμορφώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να ελέγξει την 

νομιμότητα αυτών μέσα σε 10 ημέρες. Αυτός ο έλεγχος είναι απαραίτητος καθώς μπορεί 

ο Προϋπολογισμός, έτσι όπως διαμορφώνεται κατά την διάρκεια του έτους, να διαφέρει 

αρκετά από αυτόν που είχε υποβληθεί αρχικά στην Περιφέρεια για έλεγχο. 

Οι αναμορφώσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένες σε αριθμό και να 

αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες. Οι συνεχείς τροποποιήσεις δείχνουν πλασματική 

κατάρτιση του Προϋπολογισμού ή μη ορθές προβλέψεις ή ότι δεν υπάρχει σταθερό 

πρόγραμμα δράσης. Επιπροσθέτως, με τις επαναλαμβανόμενες αναμορφώσεις αλλάζει ο 

τυπικός και ουσιαστικός χαρακτήρας του Προϋπολογισμού. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506_S0000006202
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/20804_2.apofasi-oikon.-epitr-gia-sintaxi-sxediou-anamorfosis-proypologismou.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/20804_3.apofasi-dhm-simvoul-gia-metafora-pistosis-ar8-bd-17-5-59.doc
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3.8  Προϋπολογισµός ως εργαλείο του στρατηγικού προγραµµατισµού 
 

Γενικά, ο προϋπολογισµός αποτελεί βάση του προγραµµατισµού, απαιτεί τη 

γνώση των στόχων της διοίκησης και λειτουργεί ως δέκτης υλοποίησής τους. Αρχικά, 

είναι η πολιτική, που εκφράζει τις γενικές αρχές, τους σκοπούς και τις ανάγκες που θα 

πρέπει να ικανοποιηθούν σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Απεικονίζει την φιλοσοφία του 

∆ήµου, τις απόψεις της ∆ηµοτικής Αρχής και το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί κατά 

την διάρκεια της θητείας της (Παϊκόπουλος Η. Γεώργιος, 2001). 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός περιλαµβάνει τον καθορισµό των στρατηγικών 

στόχων, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και 

αναλύει το µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό περιβάλλον του ∆ήµου και τις 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στον ετήσιο προγραµµατισµό του ∆ήµου λαµβάνονται 

ετήσιες αποφάσεις και αποτελεί τον τακτικό προγραµµατισµό ρυθµίζοντας την ετήσια 

δραστηριότητα του ∆ήµου. 

Τέλος, μία διάκριση του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., γίνεται µε βάση την 

εκτίµηση των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών και είναι η εξής (Καραγιλάνης 

Σ., 2004) : 

• λειτουργικός προϋπολογισµός, που εµφανίζει κατά είδος και δραστηριότητα τα 

ποσά των εσόδων και των εξόδων. 
 

• κεφαλαιουχικός προϋπολογισµός, που περιλαµβάνει τον καθορισµό των 

επενδυτικών δαπανών, τον καθορισµό των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών 

και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. 
 

4.1  Γενικά 
 

Με την υπ’ αρίθμ. 7028/2004 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, καθορίσθηκε ο νέος τύπος 

του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Ο νέος τύπος Προϋπολογισμού, ισχύει για 

τους Προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2005 και μετά. Οι τροποποιήσεις για την 

προσαρμογή του Προϋπολογισμού σε νομοθετικές μεταβολές, δεν θα γίνονται πλέον με 

Προεδρικό Διάταγμα, αλλά με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Αυτό αποτελεί σημαντική 

καινοτομία καθώς το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού θα μπορεί χωρίς 

γραφειοκρατικές καθυστερήσεις να τροποποιείται και να συμβαδίζει με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Νικολόπουλος, 2009). 

Επίσης, δίνεται έμφαση στον ρόλο του Προϋπολογισμού ως εργαλείο 

προγραμματισμού και οικονομικού σχεδιασμού. Οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στην κατάρτιση των Προϋπολογισμών τους, ώστε οι προβλέψεις τους να 

συμβάλλουν όχι μόνο στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους αλλά και στην 

αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Ο νέος τύπος Προϋπολογισμού 

των Ο.Τ.Α. ενσωματώνει τις θεσμικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα έσοδα και στα 

έξοδα των Ο.Τ.Α. και ταυτόχρονα προσαρμόζει το περιεχόμενό του στις απαιτήσεις του 

νέου Κλαδικού Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ (ΠΔ 315/99, ΚΥΑ 

4604/05). Τέλος, στοχεύει στην θέσπιση ενός σύγχρονου λογιστικού-διαχειριστικού 

συστήματος των Ο.Τ.Α., το οποίο θα διευκολύνει την λειτουργία τους και ταυτόχρονα 

θα κατοχυρώνει την διαφάνεια (Νικολόπουλος, 2009). 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΚΥΑ 7028/2004 έχει πολλά λάθη που δείχνουν 

μεγάλη προχειρότητα κατά την κατάρτισή της. Τα λάθη είναι αρκετά και θα απαιτούνταν 

πολλές σελίδες για την καταγραφή τους. 

 

4.2  Δομή του νέου προϋπολογισμού 
 

Ο Προϋπολογισμός των ΟΤΑ διακρίνεται σε δύο μέρη (Καλλιαντάσης και συν, 

2009) : 
 

1) Προϋπολογισμός Εσόδων 

2) Προϋπολογισμός Δαπανών 

 

Τα ποσά που αναγράφονται σε αυτά τα δύο μέρη θα πρέπει να είναι ίσα 
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(ισοσκελισμένα). Συνοπτικά, ο νέος τύπος Προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α’ βαθμού 

εμφανίζεται παρακάτω : 

 

 

Διάγραμμα 1 : Η γενική μορφή του προϋπολογισμού (Καλλιαντάσης και συν, 2009) 
 

 

4.2.1  Έσοδα των Ο.Τ.Α. 
 

4.2.1.1  Γενικά περί εσόδων 
 

Οι δήµοι στην προσπάθεια τους όχι µόνο να είναι βιώσιµοι αλλά και να ασκήσουν 

ένα πλήθος αρµοδιοτήτων, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή ακόµα 

υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει 

παράλληλα όλους εκείνους τους πόρους που είναι απαραίτητοι προς την κατεύθυνση 

αυτή. Αρχικά µε το Σύνταγµα του 1975 αλλά και µε το αναθεωρηµένο το έτος 2001 

Σύνταγµα, κατοχυρώνεται συνταγµατικά η δυνατότητα των δήµων να επιβάλλουν και να 

εισπράττουν φόρους αλλά και να συνδέουν αυτούς τους πόρους µε την πραγµατική 

εξέλιξη του κόστους άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων από το κράτος στους ∆ήµους πρέπει να συνοδεύεται και από την 

αντίστοιχη µεταφορά πόρων. Η βασική νοµοθεσία για τα έσοδα των δήµων, εµπεριέχεται 

στις διατάξεις του Β.∆. 24-9/20-10-1958, (ΦΕΚ αρ.171/τ.Α’/20-10-1958). 
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4.2.1.2  Κατηγορίες εσόδων 
 

Οι επιμέρους κατηγορίες των εσόδων περιλαμβάνουν (Θεοδώρου Ι.Δ., 2007) : 

 

 Τακτικά έσοδα (0) : Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία, έσοδα από κινητή     

περιουσία, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, 

φόροι και εισφορές, έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, λοιπά 

τακτικά έσοδα. 

 Έκτακτα έσοδα (1) : Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, 

έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις, δάνεια, εκποίηση και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές-

κληρονομιές-κληροδοσίες, προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα και λοιπά έκτακτα 

έσοδα. 

 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη 

φορά (2) : Έσοδα ΠΟΕ τακτικά, έσοδα ΠΟΕ έκτακτα. 

 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) (3) 

: Εισπράξεις από δάνεια, εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη. 

 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων (4) : 

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (προς απόδοση), επιστροφές χρημάτων. 

 Χρηματικό Υπόλοιπο (5) : Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. 

 

 Μια άλλη διάκριση των εσόδων αφορά στο είδος των δαπανών που πρέπει να 

καλύψουν. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτήν την διάκριση τα έσοδα παρακολουθούνται είτε ως 

τακτικά, µε τα οποία µπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νόµιµη δαπάνη και σε έκτακτα που 

µε την σειρά τους διακρίνονται σε έκτακτα γενικά ανειδίκευτα, τα οποία καλύπτουν 

οποιαδήποτε νόµιµη δαπάνη και σε έκτακτα ειδικευµένα, για την πληρωµή µόνο των 

δαπανών για τις οποίες προορίζονται (Θεοδώρου Ι.Δ., 2007). 

 

4.2.2  Δαπάνες των ΟΤΑ 
 

4.2.2.1  Γενικά περί δαπανών 
 

 Το κύκλωµα των δαπανών των ∆ήµων περιλαµβάνει µια σειρά διαδικασιών, από 

την ανάληψη µέχρι την πληρωµή, για τις οποίες έχει προβλεφθεί ένα αυστηρό 

νοµοθετικό πλαίσιο µε στόχο την εξασφάλιση της νοµιµότητάς τους. Οι δαπάνες µπορεί 
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να είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. Ο χαρακτηρισµός µιας δαπάνης ως 

υποχρεωτικής αναφέρεται στην προτεραιότητα εγγραφής της στον προϋπολογισµό αλλά 

και της πληρωµής της έναντι οποιασδήποτε άλλης. Οι προαιρετικές δαπάνες εγγράφονται 

στον προϋπολογισµό µόνο εάν υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο. 

 

4.2.2.2  Κατηγορίες δαπανών 
 

Οι επιμέρους κατηγορίες των εξόδων περιλαμβάνουν (Θεοδώρου Ι.Δ., 2009) : 

 Λειτουργικές Δαπάνες χρήσης (6): Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές αιρετών και 

τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση 

δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους, λοιπά έξοδα. 

 Επενδύσεις (7) : Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων, έργα, μελέτες, 

έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες, τίτλοι πάγιας επένδυσης 

(συμμετοχές σε επιχειρήσεις). 

 Πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (8) : Πληρωμές υποχρεώσεων 

ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός του οικονομικού έτους. 

 Αποθεματικό (9) : Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για 

τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον Προϋπολογισμό. Το αποθεματικό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον 

Προϋπολογισμό (ΚΥΑ 7028/09-02-04, Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των 

δήμων και κοινοτήτων, ΦΕΚ 253/09-02-04). 

 

4.3  Εκτέλεση προϋπολογισμού 
 

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού γίνεται με τα εξής βήματα (Καλλιαντάσης και 

συν, 2009) : 

 

Σχετικά με τα έσοδα, οι φάσεις αναλύονται ως εξής : 

1) Βεβαίωση 

2) Είσπραξη  

 

Σχετικά με τα έξοδα, οι φάσεις αναλύονται ως εξής : 

1) Ανάληψη Δαπάνης 

2) Διάθεση (Ψήφιση) Πίστωσης 
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3) Ανάθεση Εκτέλεσης Δαπάνης 

4) Εκκαθάριση Δαπάνης 

5) Εντολή Πληρωμής 

6) Πληρωμή 

 

4.3.1  Φάσεις εσόδων 
 

4.3.1.1  Βεβαίωση εσόδων 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, βεβαίωση εσόδου ονομάζεται η 

εκκαθάριση της απαίτησης του Δήμου ή της Κοινότητας και ο προσδιορισμός του 

οφειλόμενου ποσού αυτής, του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας της 

οφειλής. Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων, εφόσον ο νόμος 

δεν προβλέπει διαφορετική ρύθμιση, είναι : 

• για τις Κοινότητες ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. 

• για τους Δήμους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων ο Δήμαρχος και ένας 

ή δύο υπάλληλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

• για τους λοιπούς Δήμους η Οικονομική Υπηρεσία. 

 

Η διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (Θεοδώρου, 

2007) : 

 

-  Συγκέντρωση τίτλων βεβαίωσης 

Αρχικά συγκεντρώνονται οι «τίτλοι βεβαίωσης» των εσόδων από φόρους, τέλη, 

δικαιώματα κλπ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, «Τίτλος βεβαίωσης» 

είναι κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ή απλά βεβαιώνει την οφειλή προς τους Ο.Τ.Α., 

όπως π.χ. τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, πειθαρχικές αποφάσεις, καταλογιστικές 

αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κτλ. 

 

-  Σύνταξη καταλόγων 

Τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης καταχωρούνται σε καταλόγους ή 

καταστάσεις και αποτελούν τους «βεβαιωτικούς καταλόγους» ή «βεβαιωτικές 

καταστάσεις». Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στις καταστάσεις καταχωρούνται οφειλές 

που αποστέλλονται αμέσως στον δημόσιο ταμία για είσπραξη αφού δεν υπόκεινται σε 

ένδικα μέσα, ενώ στους καταλόγους καταχωρούνται οφειλές που κοινοποιούνται με 

αποδεικτικό στον φορολογούμενο για την πιθανή άσκηση ένδικων μέσων μέσα σε 60 
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ημέρες. Τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι κατάλογοι είναι : 

 Ο τίτλος της αρχής που τον συντάσσει. 

 Ο αριθμός του τίτλου είσπραξης. 

 Η αρμόδια ΔΟΥ που θα βεβαιώσει τον κατάλογο (εφόσον δεν υπάρχει ταμιακή 

υπηρεσία). 

 Το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ, το επάγγελμα, την διεύθυνση 

επαγγέλματος και κατοικίας του οφειλέτη και εφόσον πρόκειται για εταιρείες, την 

επωνυμία, την έδρα και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα.  

 Το είδος του εσόδου και το οφειλόμενο ποσό.  

 Ο αριθμός των δόσεων που μπορεί να εξοφληθεί και η ημερομηνία λήξης κάθε 

μιας από αυτές (για τμηματική καταβολή). 
 

-  Γνωστοποίηση αποσπάσματος στον φορολογούμενο με απόδειξη 

Απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου κοινοποιείται στους φορολογούμενους 

και ταυτόχρονα καλούνται εγγράφως να ασκήσουν, σε περίπτωση διαφωνίας τους, μέσα 

σε 60 ημέρες, ένδικα μέσα (αρθ.66 Ν.2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας). 

 

-  Υπογραφή βεβαιωτικών καταλόγων 

Εφόσον περάσουν οι ημερομηνίες για την άσκηση προσφυγής, οι κατάλογοι 

υπογράφονται από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, τον προϊστάμενο της αρμόδιας για 

την βεβαίωση υπηρεσίας και τον υπάλληλο που τους συνέταξε και σφραγίζονται με την 

σφραγίδα του Δήμου και αποτελούν πλέον τον νόμιμο τίτλο είσπραξης των βεβαιωθέντων 

εσόδων (αρθ.4 παρ.4 ΒΔ.17-5/15-6-1959). 

 

-  Αποστολή καταλόγου στον ταμία 

Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι, συντάσσονται σε 3 αντίτυπα και αποστέλλονται στο 

δημοτικό ταμείο ή στην αρμόδια ΔΟΥ για τους Ο.Τ.Α. που δεν έχουν δική τους ταμιακή 

υπηρεσία (αρθ.4 παρ.5 ΒΔ.17-5/15-6-1959). 

 

-  Έλεγχος καταλόγων 

Ο δημοτικός ταμίας ελέγχει τους καταλόγους (αρθ.4 παρ.6 ΒΔ.17-5/15-6-1959). 

 

-  Έκδοση «Αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων» 

Ο δημοτικός ταμίας μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή των βεβαιωτικών 

καταλόγων, εκδίδει χωριστό τριπλότυπο «Αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων» 
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για κάθε βεβαιωτικό κατάλογο (αρθ.4 παρ.7 ΒΔ.17-5/15-6-1959). 

 

-  Καταχώρηση στο Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων 

Η ταμειακή βεβαίωση του εσόδου συντελείται μετά την καταχώριση από τον 

δημοτικό ταμία του «Αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων» στο Βιβλίο 

Εισπρακτέων Εσόδων (αρθ.4 παρ.9 ΒΔ.17-5/15-6-1959). 

 

-  Παράδοση αντιγράφων στην υπηρεσία βεβαίωσης και το λογιστήριο 

Αντίγραφο του αποδεικτικού παραλαβής αποστέλλεται στην υπηρεσία που 

έστειλε τον τίτλο και στο λογιστήριο (αρθ.4 παρ.10 ΒΔ.17-5/15-6-1959). 

 

-  Ατομικές ειδοποιήσεις και γενικές προσκλήσεις 

Ο δημοτικός ταμίας ή η αρμόδια ΔΟΥ έχει ένα μήνα από την μέρα που 

βεβαιώθηκε ο κατάλογος, για να αποστείλει ατομική ειδοποίηση στους οφειλέτες. Η μη 

αποστολή ατομικής ειδοποίησης ή η αποστολή με ατέλειες έχει ως συνέπεια την 

πειθαρχική ευθύνη του Προϊσταμένου του Ταμείου και ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει 

ανακοπή κατά της ειδοποίησης. Ο δημοτικός ταμίας εκτός από τις ατομικές ειδοποιήσεις, 

αποστέλλει και «Ειδικές προσκλήσεις», με τις οποίες καλούνται οι οφειλέτες να 

εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ως τελευταία ειδοποίηση πριν την 

εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (ΝΔ.356/1974 ΚΕΔΕ). 

 

-  Παράδοση αντιγράφου καταλόγου στους εισπράκτορες 

Ο ταμίας παραδίδει με απόδειξη αντίγραφα των βεβαιωτικών καταλόγων στους 

εισπράκτορες του Ο.Τ.Α., ώστε να προβούν στην είσπραξη. 

4.3.1.2   Είσπραξη εσόδων 
 

Είναι η εξόφληση των οφειλών προς τον Δήμο. Η είσπραξη των εσόδων γίνεται 

από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου ή από την ΔΟΥ που υπάγεται ο Δήμος ή η 

Κοινότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 167 του νέου ΚΔΚ, για την είσπραξη των εσόδων των 

Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 

Εσόδων. Με επιταγές εξοφλούνται υποχρεωτικά οφειλές άνω των 500€ για εταιρίες και 

1000€ ανά δημότη. Η είσπραξη γίνεται με έκδοση διπλοτύπων και γραμματίων είσπραξης 

(Θεοδώρου, 2007). 

Στην πράξη οι διαδικασίες είσπραξης των εσόδων παρουσιάζουν καθυστερήσεις 

και αδυναμίες που οφείλονται κυρίως σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα την εμφάνιση ελλειμμάτων στους Δήμους. Δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για 

την είσπραξη των οφειλών των Ο.Τ.Α. και έτσι πολλές οφειλές παραμένουν 

ανείσπρακτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτές μεταφέρονται στα επόμενα 

οικονομικά έτη και πολλές φορές δημιουργούν πλασματικούς Προϋπολογισμούς καθώς 

πρόκειται για έσοδα που πολύ δύσκολα θα εισπραχθούν. 

 

4.3.2   Φάσεις εξόδων 
 

4.3.2.1   Ανάληψη δαπάνης 
 

Η διαδικασία ανάληψης δαπάνης στους ∆ήµους ρυθµίζεται από τις διατάξεις του 

Β.∆.17-5/15-6-1959. Ανάληψη δαπάνης είναι η διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται 

ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του δηµοσίου και πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 

δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τον αρµόδιο διατάκτη 

µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία 

πίστωση του προϋπολογισµού (αρθ.21 παρ.2 Ν.2362/1995). Ενώ πριν από την έκδοση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες» δεν εφαρµοζόταν υποχρεωτικά από όλους τους εν λόγω φορείς, με την 

εφαρμογή του η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης εισάγεται καθολικά σε όλους τους φορείς 

της  Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας και τους δήµους (Θεοδώρου, 2009). 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 η διαδικασία έκδοσης και 

έγκρισης της απόφασης ανάληψης περιλαµβάνει τα εξής : 

 

 Η οικονοµική υπηρεσία, συντάσσει σε δύο αντίτυπα, µετά από εισήγηση του 

αρµόδιου οργάνου, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στην περίπτωση που η 

διάθεση της πίστωσης πραγµατοποιείται από τον δήµαρχο ή την πρόταση/έκθεση 

ανάληψης υποχρέωσης, στην περίπτωση που οι πιστώσεις διατίθενται από το 

δηµοτικό συµβούλιο ή την οικονοµική επιτροπή. 
 

 Ο προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας είναι υποχρεωµένος να ελέγξει εάν 

η δαπάνη, για την οποία διενεργείται η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι 

νόµιµη και εάν υπάρχει στον προϋπολογισµό επαρκής πίστωση για την 

πραγµατοποίησή της. Εάν ικανοποιούνται και τα δύο παραπάνω τότε ο 

προϊστάµενος προβαίνει σε υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, και 

κατόπιν αυτή καταχωρείται στο Βιβλίο Μητρώου ∆εσµεύσεων λαµβάνοντας 
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αύξοντα αριθµό. Με την καταχώρηση αυτή δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι 

την πραγµατοποίηση και πληρωµή της εν λόγω δαπάνης. 
 

 Στη συνέχεια η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον δήµαρχο 

ή τον αντιδήµαρχο στην περίπτωση µεταβίβασης σε αυτόν της σχετικής 

αρµοδιότητας και όχι από τον κατά περίπτωση διατάκτη διάθεσης της πίστωσης, 

δηµοτικό συµβούλιο, οικονοµική επιτροπή ή δήµαρχο καθόσον άλλο όργανο 

αναλαµβάνει υποχρέωση και άλλο διαθέτει πίστωση. 
 

 Η οικονοµική υπηρεσία προβαίνει στην καταχώρηση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, δεσµεύοντας µε αυτόν τον τρόπο 

ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης 

αλλά και στην καταχώρηση αυτής στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής. Επίσης, αντίγραφο της απόφασης ανάληψης θα επισυναφθεί 

αργότερα στο χρηµατικό ένταλµα που θα υποβληθεί για προληπτικό έλεγχο στον 

οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

4.3.2.2   Διαδικασία πληρωμής δαπανών 
 

Η εγγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό δεν συνεπάγεται και 

την έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Για να πραγματοποιηθεί 

η δαπάνη απαιτείται προηγουμένως να συνταχθεί η Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης και να 

ψηφισθεί η πίστωση από τα αρμόδια όργανα. Με τον όρο ανάληψη δαπάνης νοείται η 

διοικητική πράξη με την οποία γεννάται η υποχρέωση του δημοσίου (άρθρο 21 παρ.1 του 

Ν.2362/95). Η πληρωμή των δαπανών από τους Ο.Τ.Α. ακολουθεί την παρακάτω 

διαδικασία (Θεοδώρου, 2009) : 
 

 Έγκριση δαπάνης 
 

Αρχικά συντάσσεται, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία που θα κάνει την δαπάνη 

συντάσσει την Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ) (άρθρο 13 ΒΔ 1959). Για κάθε 

δαπάνη συντάσσεται ξεχωριστή ΕΑΔ. η οποία θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω 

(Γκόντορας και Μπέλλος, 2003 Α’) : 

 

 Το είδος και την αιτία της δαπάνης. 

 Τον αριθμό της ΕΑΔ. 

 Το απαιτούμενο ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως. 

 Τις γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή αποφάσεων στους οποίους 

στηρίζεται η δαπάνη. 
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 Το οικονομικό έτος που αφορά.  

 Το κεφάλαιο και το άρθρο του Προϋπολογισμού που βαρύνει η δαπάνη.  

 Την αρχική πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου και στον 

συγκεκριμένο κωδικό αριθμό. 

 Τη διαμόρφωση του ποσού με βάση τις αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού. 

 Το συνολικό ποσό που έχει αφαιρεθεί με προηγούμενη ΕΑΔ.  

 Το ποσό που απομένει, μετά από αυτή, στην πίστωση.  

 Το ποσό που αφορά η συνταχθείσα ΕΑΔ. 

 Το ποσό που απομένει, μετά από αυτή την ΕΑΔ, στην πίστωση. Αυτό το ποσό 

πρέπει να είναι θετικό, διότι αν είναι αρνητικό σημαίνει υπέρβαση της πίστωσης 

που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η δαπάνη οπότε δεν συντάσσεται ΕΑΔ. 

 

Στη συνέχεια η ΕΑΔ υπογράφεται από τον Δήμαρχο και τον Διευθυντή και 

αποστέλλεται στην λογιστική υπηρεσία. Εκεί ελέγχεται η νομιμότητα της δαπάνης και με 

την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον Προϋπολογισμό, καταχωρείται στο 

Βιβλίο Αναλαμβανομένων Υποχρεώσεων και εγκρίνεται. Ο προϊστάμενος της λογιστικής 

υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.1, οφείλει με προσωπική του ευθύνη, να 

αρνηθεί αιτιολογημένα και εγγράφως την έγκριση της ΕΑΔ σε τρεις περιπτώσεις. Η 

πρώτη περίπτωση είναι η δαπάνη να είναι προδήλως παράνομη, δηλαδή να μην 

προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου. Η δεύτερη είναι να μην μπορεί να καλυφθεί από 

το διαθέσιμο υπόλοιπο ποσό της πίστωσης του Προϋπολογισμού. Η τρίτη τέλος 

περίπτωση είναι να χρεώθηκε σε λάθος Κωδικό Αριθμό. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η διάθεση της πίστωσης από τα αρμόδια όργανα. 

Επειδή μια δαπάνη αναγράφεται στον Προϋπολογισμό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και 

υποχρέωση για ανάλωσή της. Αυτό εξαρτάται από την ροή των εσόδων στο ταμείο του 

εκάστοτε Δήμου. Επομένως, με την έγκριση του Προϋπολογισμού προσδιορίζεται το 

πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα γίνει η διαχείριση των οικονομικών και όχι η διάθεση των 

πιστώσεων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης η οποία 

γίνεται είτε με απευθείας ανάθεση είτε με διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Θεοδώρου, 2009). 
 

 Εκκαθάριση, εντολή και πληρωµή δαπάνης 
 

Η εκκαθάριση της δαπάνης ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και είναι η 

πράξη µε την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του δήµου, η οποία νοµίµως αναλήφθηκε και 

υφίσταται και προσδιορίζεται το ποσό αυτής της οφειλής (Νικολόπουλος, 2009). 
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Γενικότερα αποτελεί µια ιδιαιτέρως σηµαντική φάση της διαδικασίας πληρωµής. 

Συγκεκριµένα η πράξη εκκαθάρισης συντάσσεται µετά από έλεγχο της νοµιµότητας των 

σχετικών παραστατικών, τιµολογίων, πιστοποιήσεων ή λογαριασµών και αναγράφεται σε 

αυτήν το ποσό που εκκαθαρίζεται. Η εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης διενεργείται 

από την ειδική υπηρεσία εκκαθάρισης και εντολής δαπανών, η οποία υπάγεται στην 

οικονοµική υπηρεσία (Καραγιλάνης & Σαββαίδου, 2011). 

 

Η εκκαθάριση των δαπανών των Ο.Τ.Α. διαγραμματικά έχει ως εξής : 
 

 

 

 

Στη συνέχεια το αρµόδιο τµήµα της οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει το 

Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής (ΧΕΠ), µε το οποίο το Ταµείο του δήµου παίρνει 

εντολή για πληρωµή ορισµένης δαπάνης. Μια απαίτηση αναγνωρίζεται ως έξοδο 

πληρωτέο σε βάρος του προϋπολογισµού, όταν κατά το χρόνο έκδοσης του ΧΕΠ, η 

απαίτηση είναι ενεργή και δεν έχει παραγραφεί. Τα ΧΕΠ υπογράφονται από τον δήµαρχο 

και τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι υποχρεωµένος ανάλογα 

την περίπτωση, να αρνηθεί την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος ή να µειώσει το 

πληρωτέο ποσό, εάν διαπιστωθεί παρανομία ή έλλειψη δικαιολογητικών. Σε αυτή την 

περίπτωση το Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής εκδίδεται με έγγραφη διαταγή του 

δηµάρχου αναιρώντας με αυτό τον τρόπο την προσωπική ευθύνη του προϊσταµένου 

οικονομικών (Καραγιλάνης & Σαββαίδου, 2011). 

Διάγραμμα 2 : Εκκαθάριση δαπάνης (Καραγιλάνης & Σαββαίδου, 2011) 
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Μια ιδιαίτερη περίπτωση ενταλµάτων αποτελούν τα Εντάλµατα Προπληρωµής, 

τα οποία εκδίδονται, ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, στο όνοµα 

κάποιου δηµοτικού υπαλλήλου για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης δαπάνης στην 

περίπτωση που η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη 

ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. Επίσης, για την πληρωµή 

διαφόρων µικροδαπανών, η οποία διευκολύνει την καθηµερινή λειτουργία του δήµου, 

είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής η παροχή πάγιας 

προκαταβολής µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος σε βάρος της σχετικής πίστωσης του 

προϋπολογισµού και στο όνοµα του υπαλλήλου ο οποίος θα είναι ο υπόλογος 

διαχειριστής του ποσού της (Νικολόπουλος, 2009). 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στα ΧΕΠ καθορίζονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 26, παράγραφος 1 του Β.∆. 17-5/15-6-1959 αλλά και από τις 

διατάξεις της εγκυκλίου αρ.81/59774/86 του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, «Περί αποστολής πινάκων που περιέχουν τα 

δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ΧΕΠ που εκδίδουν οι Ο.Τ.Α. και τις κρατήσεις που 

γίνονται σ’ αυτά». Τα ΧΕΠ που έχουν εξοφληθεί, φυλάσσονται µε ευθύνη του δηµοτικού 

Ταµία σε ασφαλές µέρος για λογαριασµό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τα ΧΕΠ που 

παρέµειναν µε την λήξη του οικονοµικού έτους ανεξόφλητα, πραγµατοποιείται πράξη 

ακύρωσης από τον Ταµία και επιστρέφονται στο λογιστήριο προκειµένου να 

επανεκδοθούν το επόµενο έτος, αντιπροσωπεύοντας δαπάνες παρελθόντων οικονοµικών 

ετών (Θεοδώρου, 2009). 

4.4  Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Ο.Τ.Α. 
 

Πριν τον Ν.3852/10, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3202/2003, το άρθρο 11 του 

Ν.3250/2004 και το άρθρο 18 παρ.9 του Ν.3320/2005, υπάγονταν στον προληπτικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μόνο οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με πληθυσμό 

άνω των 5000 κατοίκων. Με την εφαρμογή του Ν.3852/10 ο έλεγχος αυτός διενεργείται 

σε όλους τους Δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού και περιλαμβάνει (Καραναστάσης Μ., 

2006) :  

• προληπτικό έλεγχο δαπανών. 

• έλεγχο ταμειακών απολογισμών (κατασταλτικός). 

• προληπτικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων. 

• έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων (κατασταλτικός). 

• έλεγχο είσπραξης των εσόδων. 
 

Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιλαμβάνει 
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την θεώρηση των ΧΕΠ πριν από την εξόφλησή τους και εκτείνεται και στον έλεγχο των 

συμβάσεων πριν την υπογραφή τους, όταν αυτές οι συμβάσεις υπερβαίνουν το 

1.000.000€. Ο προληπτικός έλεγχος διακρίνεται σε τυπικό και παρεμπίπτοντα.  

Ο τυπικός διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας και ουσιαστικό 

έλεγχο (Καραναστάσης Μ., 2006). 

Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά στην εξακρίβωση :  

α) ύπαρξης πρόβλεψης της δαπάνης από ουσιαστική διάταξη Νόμου. 

β) ύπαρξης εγγραφής στον Προϋπολογισμό σχετικής πίστωσης για τη δαπάνη. 

Ο έλεγχος κανονικότητας αφορά στον αν :  

α) τηρήθηκαν οι διαδικασίες νόμιμης ανάληψης της δαπάνης (διενέργεια 

διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης κτλ.). 

β) επισυνάπτονται όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

γ) η δαπάνη έχει υποπέσει σε παραγραφή. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος σχετίζεται με το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης. Κάποια από τα 

θέματα που εξετάζονται είναι η υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας 

και η ακρίβεια των πραγματικών στοιχείων των δικαιολογητικών. 

Ο παρεμπίπτων έλεγχος αφορά όλα τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν μέσα 

από την διενέργεια του προληπτικού ελέγχου. 

Όσον αφορά τον κατασταλτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν.3202/2003, περιλαμβάνει έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων. Ο 

κατασταλτικός έλεγχος συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των 

πράξεων διαχειρίσεως που δεν έχουν ελεγχθεί με τον προληπτικό έλεγχο. Σε αντίθεση με 

τον προληπτικό έλεγχο που συνίσταται μόνο στον έλεγχο των δαπανών, ο κατασταλτικός 

έλεγχος αφορά το σύνολο της διαχειρίσεως, δηλαδή τον έλεγχο των δαπανών, τον έλεγχο 

της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και τον έλεγχο της διαχείρισης της περιουσίας 

των Ο.Τ.Α. Ο κατασταλτικός έλεγχος των δαπανών είναι δειγματοληπτικός και 

διενεργείται επιτοπίως (Γκοντόρας Γ., Μπέλλος Χρ., 2003). 

Παρόλο που απαγορεύεται ρητά ο έλεγχος σκοπιμότητας της εντελλόμενης 

δαπάνης, πολλές φορές έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις ως προς την έμμεση άσκηση 

ελέγχου σκοπιμότητας όταν ο Επίτροπος προβαίνει σε αξιολόγηση περί της εξυπηρέτησης 

του σκοπού του Ο.Τ.Α. από την διενέργεια ορισμένης δαπάνης, προκειμένου να προβεί 

στην θεώρησή της. Σε όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία έτσι ώστε να μην 

γίνονται παρανομίες αλλά ταυτόχρονα να μην θίγεται και η ανεξαρτησία των Ο.Τ.Α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o : ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

5.1  Σύνταξη και έγκριση 
 

Ο Ταμιακός Απολογισμός διαμορφώνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ενός οικονομικού έτους (1/1-31/12). 

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του ΚΔΚ, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο ταμίας 

προβαίνει στην κατάρτιση του Ταμιακού Απολογισμού. Το αργότερο μέχρι το τέλος 

Μαΐου, του επόμενου οικονομικού έτους από αυτό που αφορά ο Απολογισμός, πρέπει ο 

ταμίας να υποβάλλει τον Απολογισμό στην Δημαρχιακή Επιτροπή, διαμέσου του 

Δημάρχου (Νικολόπουλος, 2004). 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από τότε που 

παρέλαβε τα απολογιστικά στοιχεία, δηλαδή μέχρι 31/7 προβαίνει στον προέλεγχο του 

Απολογισμού σε ειδική συνεδρίαση. Το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες από τη λήξη του 

διμήνου, δηλαδή έως 5/8, υποβάλλει τον Απολογισμό μαζί με την έκθεσή της στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 2 μηνών, 

δηλαδή το αργότερο μέχρι 5/10, αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του. Το πολύ μέσα σε 1 μήνα, δηλαδή το αργότερο μέχρι 

5/11, ο Ταμιακός Απολογισμός υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο και η 

υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.  

Μετά την έγκριση του απολογισμού από το ΔΣ, μια συνοπτική κατάσταση αυτού 

δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή εάν δεν 

υπάρχει σε εφημερίδα που εκδίδεται  στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Επίσης, 

αναρτάται υποχρεωτικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με το 

Ν.3861/10 (Νικολόπουλος, 2009). 
 

5.2  Περιεχόμενο 
 

Τα στοιχεία που περιέχει ο Ταμιακός Απολογισμός αναφέρονται σε κάθετες 

στήλες όπως φαίνονται διαμορφωμένες στα παρακάτω διαγράμματα: 
 

-   Ως προς τα έσοδα: 

Πίνακας 1: Μορφή κατά στήλες ταμιακού απολογισμού εσόδων 
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-   Ως προς τα έξοδα: 

 

 

Στο τέλος του Ταμιακού Απολογισμού υπάρχει η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

όπου εμφανίζονται (Νικολόπουλος, 2009) : 

 Στα ΕΣΟΔΑ το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους που 

μεταφέρθηκε στη νέα χρήση, τα εισπραχθέντα μέσα στη χρήση τακτικά και 

έκτακτα έσοδα χωριστά καθώς και το σύνολο των εσόδων. 

 Στα ΕΞΟΔΑ τα πληρωθέντα έξοδα κατά τη διάρκεια της χρήσης για λειτουργικές 

δαπάνες και επενδύσεις χωριστά, τα λοιπά πληρωθέντα έξοδα και το χρηματικό 

υπόλοιπο (εισπραχθέντα-πληρωθέντα) της διαχείρισης που μεταφέρεται στο νέο 

οικονομικό έτος. Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών θα πρέπει να είναι ίσα. 

Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 5000 κατοίκων ή με τακτικά έσοδα άνω του 

1.500.000€, υποβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός του Ταμιακού Απολογισμού, 

και τον Ισολογισμό του Δήμου μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσεως (καθώς εφαρμόζουν 

παράλληλα με το λογιστικό των Δήμων, και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.). 

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης του Δήμου, πριν την υποβολή τους στο 

ΔΣ, ελέγχονται σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα από έναν Ορκωτό Ελεγκτή-

Λογιστή, ο οποίος ορίζεται κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους που αφορά η προς έλεγχο 

χρήση με απόφαση του ΔΣ (Ν.3693/2008). Ο Ορκωτός θα πρέπει να καταρτίσει και την 

Έκθεση Ελέγχου, που θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, 

παραθέτοντας και τις αναγκαίες υποδείξεις. Τέλος, η Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 : Μορφή κατά στήλες ταμιακού απολογισμού εξόδων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

6.1  Γενικά 
 

Οι αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής μονάδας 

αποτελούν ένα ανεκτίμητο μέσο άντλησης πληροφοριών, αξιολόγησης της δράσης, 

λογοδοσίας της διοίκησης και καλύτερης διοίκησης του οργανισμού. Αποτελούν 

κλάσματα που δίνονται από τον λόγο μεταξύ λογιστικών μεγεθών ή άλλων σχετικών 

πληροφοριών π.χ. ενός στοιχείου μίας ομάδας και του συνόλου μίας ομάδας ή ενός ή 

περισσοτέρων λογαριασμών με άλλον ή άλλους λογαριασμούς. Οι αριθμοδείκτες τους 

οποίους υπολογίζουμε πρέπει να εκφράζουν σχέσεις μεταξύ μεγεθών οι οποίες 

σαφέστατα έχουν κάποια οικονομική σημασία και χρησιμότητα και δεν είναι απλά ένας 

τυχαίος λόγος. Συνήθως υπάρχει κάποια αιτιώδης σχέση μεταξύ του αριθμητή και του 

παρονομαστή, η οποία έχει κάποιο οικονομικό νόημα και παράλληλα βοηθά στην λήψη 

αποφάσεων (Γκίκας, 2002). 

Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ προστάζει την χρήση αυτών, για 

την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την δημιουργία προτάσεων για την επίλυση των 

προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν. Η μέθοδος των δεικτών συνοψίζει με 

συστηματικό τρόπο μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεδομένων και είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη στις περιπτώσεις που ο αναλυτής δεν έχει στη διάθεσή του λεπτομερείς    

πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική λειτουργία των εξεταζόμενων οργανισμών 

(Ευθύμογλου και Λαζαρίδης, 2000 Α’). 

Τους αριθμοδείκτες μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε διαστρωματικές και 

χρονολογικές συγκρίσεις. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διακύμανση 

τους. Σχετικά με το σε ποια όρια θα πρέπει να βρίσκεται ένας αριθμοδείκτης για να 

μπορέσουμε να τον χαρακτηρίσουμε ως φυσιολογικό, θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι 

εκτιμήσεις διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο, από το είδος του οργανισμού, από περιοχή 

σε περιοχή και από περίοδο σε περίοδο, συνεπώς πρέπει να κοιτούμε το γενικότερο 

πλαίσιο (Γκίκας, 2002). 

Κάποια ακόμη πλεονεκτήματα των δεικτών είναι ότι : 

 Όσον αφορά τους δημότες οι δείκτες τους παρέχουν όλη την πληροφόρηση που 

χρειάζονται σχετικά με την χρήση των δημοτικών πόρων και την πορεία του 

Δήμου χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουν τεράστια κείμενα, αλλά μέσα σε πολύ 

λίγες σελίδες. 

 Η πληροφόρηση μέσω των δεικτών μπορεί να βοηθήσει προς την εύρεση πηγών 
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χρηματοδότησης για τους Ο.Τ.Α., όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η 

ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, οι ιδιωτικές τράπεζες κτλ. 

Για τον υπολογισμό των δεικτών των Ο.Τ.Α., τα οικονομικά μεγέθη λαμβάνονται 

από το Λογιστικό των Ο.Τ.Α., τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τους 

λογαριασμούς γενικής και αναλυτικής λογιστικής, την έκθεση ελέγχου και το 

προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων. Παράλληλα, στην ανάλυση θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως το μέγεθος του Δήμου, η γεωγραφική του 

θέση, η διάρθρωση των υπηρεσιών του κλπ. (Καλλιαντάσης και συν, 2009). 

Σύμφωνα με το άρθρο 165 του ΚΔΚ, με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. καθορίζονται οι 

δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α., οι οποίοι συνοδεύουν τον 

Προϋπολογισμό, τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό. Επειδή η εν λόγω Υπουργική 

Απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, γίνεται χρήση δεικτών σύμφωνα με τους 

παραδεκτούς κανόνες της οικονομικής επιστήμης (Καλλιαντάσης και συν, 2009). 

 

6.2  Κατηγορίες δεικτών 
 

• ∆είκτες που εκφράζουν σχέσεις εσόδων : Εκφράζει το ποσοστό μιας κατηγορίας 

εσόδων ως προς μια άλλη κατηγορία εσόδων (Αυτονομίας, Αστάθειας, 

Ανεξαρτησίας, Εξάρτησης, Απαιτήσεων, Λειτουργικής Αυτονομίας κτλ.). 

 

• ∆είκτες που εκφράζουν σχέσεις εξόδων : Εκφράζει το ποσοστό μιας κατηγορίας 

εξόδων ως προς μια άλλη κατηγορία εξόδων (Επενδύσεων, Λειτουργικών 

Δαπανών, Υποχρεώσεων κτλ.). 

 

• Δείκτης δομής εσόδων : Εκφράζει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας 

εσόδων στα συνολικά έσοδα, καθώς και ανά υπηρεσία. 

 

 

• Δείκτης δομής εξόδων : Εκφράζει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας 

εξόδων στα συνολικά έξοδα καθώς και ανά υπηρεσία. 

 

• ∆είκτες συσχέτισης εσόδων/εξόδων : Εκφράζει το ποσοστό μιας κατηγορίας 

εσόδων ως προς μια κατηγορία εξόδων ή και το αντίστροφο (Σύνολο 

Επιχορηγήσεων/Συνολικά Έξοδα, Έξοδα χρήσης/Τακτικά Έσοδα κτλ.). 
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• ∆είκτες που εκφράζουν την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισµού : Γενικά 

οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν το βαθµό υλοποίησης των στόχων του 

Προϋπολογισµού, τις αποκλίσεις από τους στόχους και τις τιµές των προβλέψεων 

α) έσοδα  (Βεβαιωμένα έσοδα/Προϋπολογισθέντα έσοδα,  Εισπραχθέντα 

έσοδα/Προϋπολογισθέντα έσοδα,  Εισπραχθέντα έσοδα/Βεβαιωθέντα Έσοδα). 

β) δαπάνες (Δεσμευθείσες δαπάνες/Προϋπολογισθείσες δαπάνες, Ενταλθείσες 

δαπάνες/Προϋπολογισθείσες δαπάνες, Ενταλθείσες δαπάνες/Πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες, Πληρωθείσες δαπάνες/Προϋπολογισθείσες δαπάνες, Πληρωθείσες 

δαπάνες/Ενταλθείσες δαπάνες κτλ.). 

 

• Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης : Υπολογίζονται με βάση το αρθ.264 παρ.1 

Ν.3852/10, όπως εξειδικεύθηκε με την ΥΑ.43093/2010(ΦΕΚ.Β’1153/2010). 

Αυτό ορίζει ότι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου 

δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων και το 60% των 

συνολικών του εσόδων. Εάν τα στοιχεία ενός δήμου υπερβαίνουν κάποιο από τα 

δύο όρια τότε αυτός δεν έχει δανειοληπτική ικανότητα. 

 

• Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού : Κόστος απασχόλησης/συνολικά έξοδα, Κόστος 

απασχόλησης/ έξοδα χρήσης, Κόστος απασχόλησης/αριθμό απασχολουμένων κτλ. 
 

Συμπερασματικά, με την χρήση όλων των προαναφερθέντων κατηγοριών 

χρηματοοικονομικών δεικτών υπάρχει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τους Ο.Τ.Α. 

που συµβαδίζει µε αυτή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οι δείκτες δίνουν μία 

εντελεχή πληροφόρηση για τον προϋπολογισµό και οδηγούν σε ορθολογικότερη λήψη 

οικονοµικών αποφάσεων και σε µια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε την οικονοµική 

κατάσταση του κάθε ∆ήµου (Καραγιλάνης, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 

7.1  Κατάρτιση, Ψήφιση, Έγκριση, Δημοσίευση 
 

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

συντάσσονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και υποβάλλονται στην Οικονομική 

Επιτροπή η οποία τα συντάσσει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 63, 72 και 266 του 

Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» και τα υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3852/2010. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, βλέπουμε ότι η Ε.Ε. του Δήμου συνεδρίασε στις 

29/8/2014, στις 9.00 π.μ., και με την υπ’ αρίθμ. 01/2014 απόφασή της προχωρά στην 

κατάρτιση και εισήγηση στην Ο.Ε. του προσχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 

οικονομικού έτους 2015. Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το προσχέδιο 

που της έχει παραδώσει η Ε.Ε. έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Όντως η Ο.Ε. συνεδρίασε στις 

29/8/2014, στις 18.00, και με την υπ’ αρίθμ. 639/2014 απόφασή της συντάσσει τον 

προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2015. Αυτό που παρατηρούμε 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η Ο.Ε. συνεδριάζει την ίδια μέρα με αυτή που 

συνεδρίασε η Ε.Ε. και επομένως το παράδοξο είναι πότε πρόλαβε η Ο.Ε. να μελετήσει 

το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια η Ο.Ε. μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 

πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού προς 

συζήτηση και ψήφιση. Αυτό δεν συμβαίνει μέχρι την απαιτούμενη ημερομηνία αφού 

παρατηρείται καθυστέρηση. Στις 21/11/2014 η Ε.Ε. του Δήμου συνεδρίασε, στις 9.00 

π.μ., και με την υπ’ αρίθμ. 03/2014 απόφασή της προχωρά στην τροποποίηση της υπ’ 

αρίθμ. 1/2014 απόφασή της, ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 398/19-11-2014 απόφαση του 

Δ.Σ. Καλαμαριάς περί καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών έτους 2015. Στις 

21/11/2014, στις 12.00 π.μ., η Ο.Ε. συνεδρίασε και με την υπ’ αρίθμ. 740/2014 απόφαση 

τροποποιεί την υπ’ αρίθμ. 639/19-11-2014 απόφασή της και συντάσσει εκ νέου τον 

προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2015.  

Στην συνέχεια, στέλνεται η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και  ως τις 

15 Νοεμβρίου το Δ.Σ. πρέπει να ψηφίσει τον Προϋπολογισμό σε ειδική συνεδρίαση. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αυτό δεν τηρήθηκε, καθώς η πρόσκληση στάλθηκε 

εκπρόθεσμα στις 26-11-2014 και κατ’ επέκταση και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Καλαμαριάς συνεδρίασε και προέβη επίσης εκπρόθεσμα στην έγκριση του 

Προϋπολογισμού στις 8-12-2014 με την υπ’ αρίθμ. 462/2014 απόφασή του. Η 
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συνεδρίαση ήταν ειδική καθώς είχε μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση 

του Προϋπολογισμού. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λανθασμένα δεν αναφέρει 

«Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού» όπως ορίζει ο ΚΔΚ (άρθρο 159), αλλά «Έγκριση 

του Προϋπολογισμού». 

Έπειτα το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει τον Προϋπολογισμό που 

ψήφισε, για έλεγχο στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία 10 

ημερών από την ψήφισή του, δηλαδή μέχρι 18-12-2014. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

περίπτωσης ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στις 22-12-2014, δηλαδή με καθυστέρηση 

4 ημερών. 

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 

29-12-2014, δηλαδή μετά την πάροδο επτά ημερών το οποίο θεωρείται αρκετά σύντομο 

χρονικό διάστημα. Επομένως, παρόλο που το ΔΣ καθυστέρησε στην έγκριση του 

προϋπολογισμού τελικά ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε έως τις 31-12-2014 όπως έπρεπε. 

Τέλος, μία συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του 

Δήμου Καλαμαριάς 2015 δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα του νομού 

Θεσσαλονίκης με την ονομασία ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η Γενική Ανακεφαλαίωση του Προϋπολογισμού του 

Δήμου, έτσι όπως αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του. 

 
 

7.2  Προϋπολογισμός Εσόδων 
 

Κωδικοί 

Αριθμοί ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισμός 

σε ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα 21.671.236,00 

1 Έκτακτα Έσοδα 3.996.937,00 

2 Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών 2.550.500,00 

3 
Εισπράξεις Δανείων & Απαιτήσεις  

Παρελθόντων Οικονομικών Ετών 
7.557.566,00 

4 Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου & Τρίτων 5.674.600,00 

5 Χρηματικό Υπόλοιπο 13.000.000,00 

  Σύνολο Γενικών Εσόδων 54.450.839,00 
 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Εσόδων Δ.Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους 2015 

 

Μετά από επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προέκυψε το εξής γράφημα : 
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Γράφημα 1: Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2015 Δ.Καλαμαριάς 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (με βάση την 

πηγή τους), όπως αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ποσά σε ευρώ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.671.236,00 

01 Πρόσοδοι ακίνητης περιουσίας 129.450,00 

02 Έσοδα από κινητή περιουσία 300.000,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 7.011.255,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 2.184.850,00 

05 Φόροι  & εισφορές 703.000,00 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 11.083.324,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 259.357,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.996.937,00 

11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 3.000,00 

12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 19.100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.739.537,00 

14 Δωρεές - Κληρονομιές - Κληροδοσίες 1.000,00 

15 Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα 135.000,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 99.300,00 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2.550.500,00 

21 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τακτικά 2.400.500,00 

22 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών έκτακτα 150.000,00 

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

7.557.566,00 

39,80%

7,34%4,68%13,88%

10,42%

23,87%

Προϋπολογισμός Εσόδων 2015

Τακτικά Έσοδα

Έκτακτα Έσοδα

Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών

Εισπράξεις Δανείων & Απαιτήσεις 
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών
Εισπράξεις Υπερ Δημοσίου & Τρίτων
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31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά το 

παρελθόν 
7.557.566,00 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 5.674.600,00 

41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων 5.562.600,00 

42 Επιστροφές χρημάτων 112.000,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13.000.000,00 

511 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα 4.800.000,00 

512 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 8.200.000,00 

  Σύνολα 54.450.839,00 

Πίνακας 4 : Ανακεφαλαίωση εσόδων προϋπολογισμού Δήμου Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους 

2015 (με βάση την πηγή τους) 

 

7.3  Προϋπολογισμός Εξόδων 
 

Κωδικοί 

Αριθμοί 
ΕΞΟΔΑ 

Προϋπολογισμός 

σε ευρώ 

6 Λειτουργικές δαπάνες 25.585.340,00 

7 Επενδυτικές δαπάνες 13.630.945,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 14.234.554,00 

9 Αποθεματικό 1.000.000,00 

  Σύνολο Γενικών Εξόδων 54.450.839,00 
 

Πίνακας 5 : Προϋπολογισμός Εξόδων Δ.Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους 2015 

 

Μετά από επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προέκυψε το εξής γράφημα : 

 

Γράφημα 2 : Προϋπολογισμός Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015 Δ.Καλαμαριάς 

46,99%

25,03%

26,14%

1,84%

Προϋπολογισμός Εξόδων 2015

Λειτουργικές δαπάνες Επενδυτικές δαπάνες

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποθεματικό
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (κατά 

κατηγορία & ανά υπηρεσία), όπως αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου. 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ποσά σε ευρώ 

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25.585.340,00 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 11.143.778,00 

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 861.868,00 

62 Παροχές τρίτων 3.936.416,00 

63 Φόροι Τέλη 109.600,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 756.028,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 477.600,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.710.766,00 

67 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 5.579.284,00 

68 Λοιπά έξοδα 10.000,00 

7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.630.945,00 

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων 4.375.838,00 

73 Έργα 9.015.133,00 

74 

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδικές 

δαπάνες 239.974,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 14.234.554,00 

81 Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών 1.300.000,00 

82 Αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων 5.588.600,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 7.345.954,00 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.000,00 

90 Αποθεματικό 1.000.000,00 

  Σύνολα 54.450.839,00 
 

Πίνακας 6 : Ανακεφαλαίωση εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους  

2015 (κατά κατηγορία) 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ποσά σε ευρώ 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.152.014,00 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.580.756,00 

15 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
5.196.228,00 

20 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8.729.715,00 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9.226.191,00 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3.183.431,00 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 655.064,00 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 629.460,00 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.863.426,00 

  Σύνολα 39.216.285,00 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.234.554,00 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.000,00 

  ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 54.450.839,00 
 

Πίνακας 7 : Ανακεφαλαίωση εξόδων π/υ Δ.Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους  2015 (ανά υπηρεσία) 
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7.4  Παρατηρήσεις επί του Προϋπολογισμού 
 

Αρχικά παρατηρούμε ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι Ισοσκελισμένος 

αφού το σύνολο των εσόδων ισούται με το σύνολο των δαπανών. 

 

Στάδιο Εσόδων 

 

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου αντιστοιχούν στο 39,80% του συνόλου των εσόδων 

γεγονός που δείχνει ότι ο Δήμος στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε τακτικά έσοδα. 

Επιπλέον παρατηρείται εγγραφή και στον κωδικό 14 που αφορά έσοδα από 

κληρονομιές και δωρεές η οποία όμως πραγματοποιείται εφόσον αυτές λάβουν χώρα με 

αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. 

Ο Δήμος Καλαμαριάς εμφανίζει πολύ μικρή συμμετοχή των έκτακτων εσόδων 

στα συνολικά έσοδα. Μελετώντας πιο λεπτομερώς τον Προϋπολογισμό παρατηρείται ότι 

το μέτριο αυτό ποσοστό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις έκτακτες επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις, όπου φαίνεται καθαρά ότι δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις 

από επιχειρησιακά και άλλα προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά. 

Στην ομάδα 3 που αφορά εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων 

οικονομικών ετών, υπάρχουν οι κατηγορίες 31 και 32 προκειμένου να είναι εμφανές αν 

αφορά εισπράξεις από δάνεια ή απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ). 

Όσον αφορά την κατηγορία 31 ο Δήμος Καλαμαριάς δείχνει ότι δεν έχει να λαμβάνει 

έσοδα από δάνεια και ότι στηρίζεται κυρίως σε ίδια έσοδα. Ο Δήμος εμφανίζει αρκετά 

υψηλά ποσοστά στην κατηγορία 32 που αφορά απαιτήσεις ΠΟΕ, γεγονός που δείχνει ότι 

δε λαμβάνονται διασφαλιστικά ή αναγκαστικά μέτρα προκειμένου να εισπραχθούν τα 

οφειλόμενα ποσά. 

Όσον αφορά την κατηγορία 5, παρατηρούμε αρκετά μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο. 

Αυτό έχει διττή ερμηνεία. Δείχνει είτε ορθή οικονομική διαχείριση, είτε απραξία. Για να 

μπορέσει να συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα για κάθε Δήμο θα πρέπει να ελεγχθεί η 

υποκατηγορία 512 που αφορά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα που προορίζονται για 

επενδύσεις. Παρατηρούμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς εμφανίζει μεγάλο ποσό σ΄αυτό τον 

κωδικό το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν χρήματα προορισμένα για επενδύσεις που όμως 

δεν χρησιμοποιούνται. Επομένως ο Δήμος εμφανίζει απραξία. 
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Στάδιο Εξόδων 

 

Περνώντας στο στάδιο των εξόδων παρατηρούμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς 

παρουσιάζεται αρκετά καταναλωτικός καθώς εμφανίζει μεγάλο ποσοστό στις πιστώσεις 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (ομάδα 6).  

Επίσης παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζει πολύ μεγάλες οφειλές (κατηγορία 81), 

αλλά ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με τις οφειλές θα μπορούσαν να εξαχθούν 

από τα απολογιστικά στοιχεία καθώς περιλαμβάνουν και τις αναμορφώσεις του 

Προϋπολογισμού. 

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να γίνει έλεγχος είναι να μην υπερβαίνει η 

εγγραφή των προαιρετικών επιχορηγήσεων του άρθρου 202 παρ.1 του ΚΔΚ, το 1,5% των 

τακτικών εσόδων. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης το άθροισμα των κωδικών των 

προαιρετικών δαπανών (ΚΑ 6731, 6733, 6734, 6735) ανέρχεται σε 60.000,00 €, ποσό 

μικρότερο από το 1,5% των τακτικών εσόδων (1,5%*21.671.236,00=325.068,54 €). 

Όσον αφορά στο αποθεματικό αυτό πρέπει να είναι μικρότερο του 5% των 

τακτικών εσόδων (5%*21.671.236,00=1.083.561,80 €), αλλά κοντά στην τιμή αυτή ώστε 

σε ενδεχόμενη αναμόρφωση να υπάρχει περιθώριο για την πραγματοποίηση αυτής. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το αποθεματικό είναι 1.000.000,00 €, το οποίο είναι μικρότερο 

του 5% των τακτικών εσόδων και μάλιστα αρκετά κοντά σε αυτό το νούμερο όπως πρέπει 

εν όψει της πιθανής αλλά βέβαιης πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Ιδανικά 

το αποθεματικό πρέπει να είναι από 4,8% έως 5%. 

 

7.5  Δείκτες Προϋπολογισμού 
 

Εδώ θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των πιο αντιπροσωπευτικών 

χρηματοοικονομικών δεικτών από αυτούς που αναφέραμε στο 6ο κεφάλαιο. 

Η χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών είναι η πλέον ενδεδειγμένη, αποδοτική και 

σταθερή μέθοδος για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

7.5.1  Δείκτες δομής εσόδων 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   Χ 100 

          ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
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Κατηγορία Εσόδων 
Κωδικός 

Κατηγορίας 
Δείκτης 

Πρόσοδοι ακίνητης περιουσίας 01 0,24% 

Έσοδα από ακίνητη περιουσία 02 0,55% 

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και  

δικαιώματα 
03 12,88% 

Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 04 4,01% 

Φόροι  & εισφορές 05 1,29% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες 
06 20,35% 

Λοιπά τακτικά έσοδα 07 0,48% 

Έσοδα από εκποίηση ακίνητης 

περιουσίας 
11 0,01% 

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 
12 0,04% 

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 13 6,87% 

Δωρεές - Κληρονομιές - Κληροδοσίες 14 0,00% 

Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα 15 0,25% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 16 0,18% 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 

τακτικά 
21 4,41% 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 

έκτακτα 
22 0,28% 

Εισπράξεις από δάνεια 31 0,00% 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά το παρελθόν 
32 13,88% 

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων 41 10,22% 

Επιστροφές χρημάτων 43 0,21% 

Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα 511 8,82% 

Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 512 15,06% 

      100,00% 
Πίνακας 8 : Δείκτες δομής εσόδων 

 

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς έχει 

πολύ μικρή συμμετοχή στα συνολικά έσοδα από προσόδους από ακίνητη περιουσία (01) 

γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία ή δεν εκμεταλλεύεται ορθά 

και αποδοτικά την υπάρχουσα ακίνητη περιουσία. 

Όσον αφορά τα έσοδα από ακίνητη περιουσία (02), που αφορά κυρίως έσοδα από 

τόκους καταθέσεων, το ποσοστό είναι αρκετά μικρό. 

Σχετικά με τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (03), έχουν υψηλό 

ποσοστό που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση των δημοτών. Φυσικά αυτό μπορεί 

να δικαιολογηθεί εάν οι παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες είναι αρκετές. 

Στα έσοδα από τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (04), το ποσοστό δεν 

είναι μεγάλο, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε  Δήμους τουριστικού χαρακτήρα. 

Σχετικά με τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06), το 
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ποσοστό είναι μεγάλο, το οποίο δικαιολογείται από την μεγάλη έκταση και τον μεγάλο 

αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων. 

Η κατηγορία (13) που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, δείχνει την 

δυνατότητα του Δήμου να εντάσσει επενδύσεις σε χρηματοδοτικά σχήματα. Εδώ το 

ποσοστό είναι πολύ μικρό, κάτι που είναι παράδοξο υπό την έννοια ότι ο Δήμος 

Καλαμαριάς είναι μεγάλος Δήμος και δεν είναι απομακρυσμένος από τα κέντρα 

αποφάσεων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είτε δεν δραστηριοποιείται σωστά σ΄αυτόν τον 

παράγοντα, είτε επιδεικνύει χαρακτηριστική αδράνεια. 

Τέλος όσον αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, που προέρχεται κυρίως από έκτακτα 

ειδικευμένα έσοδα, είναι πολύ υψηλό κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει αδυναμία 

εκτέλεσης έργων και καταβολής αυτών των χρηματικών διαθέσιμων. 

 

7.5.2  Δείκτες δομής εξόδων 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ   Χ 100 

           ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Κατηγορία Εξόδων 
Κωδικός 

Κατηγορίας 
Δείκτης 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 60 20,47% 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 61 1,58% 

Παροχές τρίτων 62 7,23% 

Φόροι Τέλη 63 0,20% 

Λοιπά έξοδα 64 1,39% 

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας 

πίστεως 
65 0,88% 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 66 4,98% 

Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 67 10,25% 

Λοιπά έξοδα 68 0,02% 

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες 

παγίων 
71 8,04% 

Έργα 73 16,56% 

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & 

ειδικές δαπάνες 
74 0,44% 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
75 0,00% 

Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών 81 2,39% 

Αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων 82 10,26% 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 
85 13,49% 

Αποθεματικό (Ποσά προοριζόμενα για 

αναπλήρωση πιστώσεων) 
90 1,84% 

   100,00% 
Πίνακας 9 : Δείκτες δομής εξόδων 
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 Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς 

εμφανίζει μεγάλο κόστος στην κατηγορία 60 που αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 

διότι με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα προκύπτει μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. 

 Στην κατηγορία 62 που αφορά παροχές τρίτων ο Δήμος δεν παρουσιάζει πολύ 

μεγάλα ποσοστά. Αυτό συμβαίνει διότι ο εν λόγω Δήμος διαθέτει σχετικά επαρκή ίδια 

συνεργεία με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να αναθέτει εργασίες σε τρίτους. Πάντως, 

μέσα στην πορεία των ετών αυτό το ποσοστό μεγαλώνει δείχνοντας την τάση 

ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών και στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

 Σχετικά με τις πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, 

παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές (67), παρουσιάζει 

σχετικά μεγάλο ποσοστό και αυτό γιατί έχει χορηγήσει υπερβολικά ποσά σε ίδια νομικά 

πρόσωπα, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. 

 Στην κατηγορία 71 που αφορά αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων ο Δήμος 

παρουσιάζει σχετικά μεγάλο ποσοστό, γεγονός που δείχνει ότι επενδύει σε ακίνητη 

περιουσία. 

 Σχετικά με την κατηγορία 74 που αφορά μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες, ο Δήμος παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό, που δείχνει είτε ότι 

έχει προσωπικό που τις εκπονεί, είτε ότι δεν εκπονεί μελέτες. Ο κωδικός αυτός συνδέεται 

με την κατηγορία 13. Στην εν λόγω κατηγορία ο Δήμος έχει πολύ μικρό ποσοστό, γεγονός 

που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εκπονεί μικρό αριθμό μελετών. 

 Η κατηγορία (81) που αφορά πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ και δείχνει στην 

πραγματικότητα πόσο χρεωμένος είναι ο Δήμος, έχει πολύ μικρό ποσοστό κάτι που 

δείχνει υγεία και οικονομική σταθερότητα. 

 

7.5.3  Υπόλοιποι δείκτες 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Δείκτης κόστους  

απασχόλησης ως  

προς τις δαπάνες 

Κατ. 60 / (Συνολικά 

Έξοδα) 
20,47% 

Δείκτης κόστους 

απασχόλησης ως προς 

έξοδα χρήσης 

Κατ. 60 /  

(Σύνολο Εξόδων χρήσης) 
43,56% 
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Δείκτες συσχέτισης  

εσόδων/εξόδων 

(Σύνολο επιχορηγήσεων) /  

(Συνολικά έξοδα) 
27,26% 

Έξοδα χρήσης /  

Τακτικά έσοδα 
118,06% 

Δείκτης κάλυψης  

κόστους μισθοδοσίας 

προσωπικού =  

Κατηγορία 60 /  

(Τακτικά έσοδα) 

51,42% 

ΚΑΠ (κατηγ. 06) /  

(Λειτουργικές δαπάνες) 
43,32% 

Δείκτης 

αυτονομίας 

(Σύνολο τακτικών εσόδων) 

/  

(Συνολικά έσοδα) 

59,81% 

Δείκτης 

αστάθειας 

(Σύνολο έκτακτων εσόδων) 

/  

(Συνολικά έσοδα) 

29,77% 

Δείκτης 

εξάρτησης 

(Σύνολο επιχορηγήσεων) /  

(Συνολικά έσοδα) 
27,26% 

Δείκτης  

ανεξαρτησίας 

(Ίδια έσοδα) /  

(Συνολικά έσοδα) 
62,20% 

Δείκτης  

Λειτουργικής  

αυτονομίας 

(Ίδια τακτικά έσοδα) / 

(Σύνολο τακτικών εσόδων) 
65,97% 

Δείκτης λειτουργικών  

δαπανών 

(Σύνολο εξόδων χρήσης) /  

(Συνολικά έξοδα) 
46,99% 

Δείκτης  

επενδύσεων 

(Συνολικό ποσό 

επενδύσεων) /  
25,03% 
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(Συνολικά έξοδα) 

Δείκτης  

υποχρεώσεων 

(Οφειλές ΠΟΕ) /  

(Συνολικά έξοδα) 
2,39% 

Δείκτης  

απαιτήσεων 

(Εισπρακτέα υπόλοιπα) /  

(Συνολικά έσοδα) 
13,88% 

Δείκτης αποπληρωμής  

δανειακών υποχρεώσεων 

Τοκοχρεολύσια /  

(Σύνολο τακτικών εσόδων) 
1,47% 

 

  Πίνακας 10 : Διάφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ο δείκτης κόστους απασχόλησης ως 

προς τις δαπάνες, του Δήμου Καλαμαριάς επαληθεύει τον δείκτη δομής εξόδων στην 

κατηγορία 60 που αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Η υψηλή τιμή του δείχνει ότι 

ο Δήμος έχει περιορισμένες δυνατότητες για επενδύσεις. 

 Σχετικά με τον δείκτη κόστους απασχόλησης ως προς τα έξοδα χρήσης, 

παρατηρούμε ότι έχει υψηλή τιμή, που σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό των πόρων για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του κόστους 

απασχόλησης. 

 Ο δείκτης που εκφράζει το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τα συνολικά έξοδα 

είναι χαμηλός, που σημαίνει ότι ο Δήμος καλύπτει τα έξοδά του από άλλες πηγές και όχι 

από επιχορηγήσεις. 

 Ο δείκτης που εκφράζει τα έξοδα χρήσης προς τα τακτικά έσοδα είναι 

μεγαλύτερος από το 100%, που σημαίνει ότι τα τακτικά έσοδα δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τα έξοδα χρήσης (λειτουργικά έξοδα). 

 Σχετικά με τον δείκτη κάλυψης κόστους μισθοδοσίας προσωπικού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρ.8 του Ν.2307/95 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Όμως 

παρατηρούμε ότι εδώ υπερβαίνει αυτό το ποσοστό, αλλά όχι κατά πολύ και είναι 51,42%. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα να διαθέσει ακόμα έσοδα για την 

διενέργεια επενδύσεων, αλλά βρίσκεται σχετικά κοντά στο να το πετύχει. 

 Ο δείκτης ΚΑΠ προς λειτουργικές δαπάνες δείχνει ότι ο Δήμος εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. 

 Ο δείκτης αυτονομίας δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των τακτικών εσόδων στο 
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σύνολο των εσόδων του Δήμου. Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο ποσοστό είναι 

μεγάλο, που δείχνει την αυτοδυναμία του Δήμου επειδή στηρίζεται σε τακτικά έσοδα που 

αποτελούν προβλέψιμες πηγές εσόδων, επομένως έχει την δυνατότητα για καλύτερο 

προγραμματισμό. 

 Ο δείκτης αστάθειας δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των έκτακτων εσόδων στο 

σύνολο των εσόδων του Δήμου. Εδώ ο δείκτης εμφανίζει χαμηλή τιμή, που σημαίνει ότι 

δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων σε ετήσια βάση, 

δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αυτόνομου προγραμματισμού και δράσης. 

 Ο δείκτης εξάρτησης δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των επιχορηγήσεων, 

τακτικών και έκτακτων, στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. Εδώ το ποσοστό είναι 

αρκετά μικρό, άρα ο Δήμος έχει μεγάλη αυτοδυναμία και εξαρτάται σε μικρό βαθμό από 

επιχορηγήσεις. 

 Ο δείκτης ανεξαρτησίας εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των ίδιων εσόδων του 

Δήμου στο σύνολο των εσόδων. Όπως ήταν αναμενόμενο εδώ αυτός ο δείκτης είναι πολύ 

μεγάλος (αντίθετα με δείκτη εξάρτησης). Άρα έχει πολύ μικρή εξάρτηση από τις τακτικές 

και έκτακτες επιχορηγήσεις και από άλλα έσοδα (π.χ. Δάνεια) και έτσι του δίνεται η 

δυνατότητα να κάνει έναν πολύ αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό. 

 Ο δείκτης λειτουργικής αυτονομίας αποτελεί τη σχέση που δείχνει το ποσοστό 

συμμετοχής των ίδιων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων. Σε 

αντιστοιχία με τον προηγούμενο δείκτη παρουσιάζει υψηλή τιμή, γεγονός που δείχνει την 

ανεξαρτησία του Δήμου από τις χρηματοδοτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και τη 

δυνατότητα προγραμματισμού των οικονομικών του υποχρεώσεων με βάση τοπικές 

πηγές εσόδων. 

 Ο δείκτης λειτουργικών δαπανών δείχνει το ποσοστό των συνολικών εξόδων που 

αποτελούν οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Εδώ παρουσιάζει υψηλή τιμή κάτι που 

δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων έχει διατεθεί για έξοδα χρήσης και έτσι δεν 

έχουν γίνει πολλές επενδύσεις. Μπορεί επίσης να σημαίνει ιδιαίτερα υψηλό λειτουργικό 

κόστος. 

 Ο δείκτης επενδύσεων δείχνει το ποσοστό των συνολικών εξόδων που έχει 

διατεθεί σε έργα και επενδύσεις. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Καλαμαριάς έχει μικρή 

επενδυτική δραστηριότητα. 

 Ο δείκτης υποχρεώσεων εκφράζει το ποσοστό των ΧΕΠ που δεν έχουν εξοφληθεί 

προς το σύνολο των εξόδων. Εδώ αυτός ο δείκτης παρουσιάζει μικρή τιμή κάτι που μας 

επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματα κατά την ανάλυση του δείκτη δομής 

εξόδων που είπαμε ότι ο Δήμος είναι λίγο χρεωμένος. 
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 Ο δείκτης απαιτήσεων εκφράζει το ποσοστό των ανείσπρακτων εσόδων ως προς 

το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων. Ο δείκτης έχει μεγάλη τιμή, άρα έχει αυξημένες 

απαιτήσεις από τρίτους και επομένως παρουσιάζει αδυναμία είσπραξης των ίδιων 

εσόδων του. 

 Ο δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων δείχνει το ποσοστό των 

τακτικών εσόδων που προορίζεται για την κάλυψη των τοκοχρεολυτικών δόσεων. Μέσω 

του δείκτη αυτού μπορεί να εκτιμηθεί εάν ο Δήμος ανταπεξέρχεται στις τοκοχρεολυτικές 

του υποχρεώσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μειώνεται και η 

πιστοληπτική του ικανότητα. 

 Συγκρίνοντας τους δείκτες λειτουργικών δαπανών (46,99%) και των επενδύσεων 

(25,03%), παρατηρούμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου καταλαμβάνουν πολύ 

μεγαλύτερο μέρος στα συνολικά έξοδα σε σχέση με τις επενδύσεις. 

 Όσον αφορά, τους δείκτες υποχρεώσεων (2,39%) και απαιτήσεων (13,88%) 

παρατηρούμε ότι εάν είχε εισπράξει ένα μικρό μόνο μέρος από τις απαιτήσεις του δεν θα 

είχε πλέον οφειλές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
 

8.1  Απολογισμός εσόδων 
 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τον συγκεντρωτικό απολογιστικό πίνακα των εσόδων, 

όπως αναγράφεται στον Απολογισμό του Δήμου Καλαμαριάς :  
 

  
Αρχικός  

Προϋπ/μός 
Αναμορφώσεις 

Διαμορφωμένος 

Προϋπ/μός 

Τελικά  

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα 

Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

ΣΥΝΟΛΟ 54.450.839,00 1.859.826,80 56.310.665,80 55.343.847,37 48.687.499,80 6.656.347,57 

 

Πίνακας 11 : Συγκεντρωτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Καλαμαριάς Οικονομικού 

Έτους 2015 

 

Μετά από επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προέκυψε το παρακάτω 

γράφημα :  
 

 

 
 

 

Γράφημα 3 : Απολογισμός Εσόδων Δήμου Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους 2015 
 

Παρατηρούμε ότι από τα 56.310.665,80€ που είχαν προϋπολογιστεί μετά τις 

αναμορφώσεις, βεβαιώθηκαν τα 55.343.847,37€ και τελικά εισπράχθηκαν τα 

48.687.499,80€. Δηλαδή, εισπράχθηκε το 86,46% των τελικώς προϋπολογισθέντων 

εσόδων. 
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Ακολουθεί ο Ανακεφαλαιωτικός απολογιστικός πίνακας των εσόδων, έτσι όπως 

προκύπτει από τον Απολογισμό του Δήμου :  
 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος   Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

0. Τακτικά  

    Έσοδα 
21.671.236,00 -259.812,68 21.411.423,32 22.246.757,71 21.964.586,72 282.170,99 

1. Έκτακτα  

    Έσοδα 
3.996.937,00 -199.783,14 3.797.153,86 2.530.779,79 2.486.541,18 44.238,61 

2. Έσοδα  

    ΠΟΕ 
2.550.500,00 60.099,00 2.610.599,00 3.111.878,89 2.535.243,94 576.634,95 

3. Εισπράξεις  

   Δανείων &  

   Απαιτήσεις 

   ΠΟΕ 

7.557.566,00 -1.561.568,35 5.995.997,65 5.982.879,54 229.576,52 5.753.303,02 

4. Εισπράξεις  

   Υπέρ 

   Δημοσίου & 

   Τρίτων 

5.674.600,00 -23.000,00 5.651.600,00 4.627.659,47 4.627.659,47 0,00 

5. Χρηματικό  

    Υπόλοιπο 
13.000.000,00 3.843.891,97 16.843.891,97 16.843.891,97 16.843.891,97 0,00 

 

 

Πίνακας 12 : Ανακεφαλαιωτικός Απολογιστικός πίνακας Εσόδων κατά ομάδες Δήμου Καλαμαριάς 

Οικονομικού Έτους 2015 
 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :  

 Τα τακτικά έσοδα ενώ αρχικά είχαν υπολογισθεί 21.671.236,00€, τελικά 

εισπράχθηκαν 21.964.586,72€, δηλαδή παραπάνω από το 100%. Το ποσοστό 

αυτό αφενός είναι εξαιρετικό για τον Δήμο, αφετέρου, και παρόλο τις πάρα 

πολλές αναμορφώσεις που πραγματοποίησε, δείχνει κάποια αδυναμία του 

τμήματος προϋπολογισμού του να υπολογίσει τα τακτικά έσοδα που πρόκειται να 

εισπραχθούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν 50%, των τακτικών εσόδων 

καταλαμβάνουν τα «έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», 

γεγονός που σημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζεται κυρίως στις επιχορηγήσεις και όχι 

σε τόσο μεγάλο βαθμό σε ίδια έσοδα. Τέλος, παρατηρούμε ότι τα εισπρακτέα 

υπόλοιπα προκύπτουν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον κωδικό 06.00.011 που 

αναφέρεται σε «μισθώματα από αστικά ακίνητα και μισθώματα δημοτικής 

αγοράς». 

 Στα έκτακτα έσοδα παρατηρούμε ότι από τα τελικώς διαμορφωμένα που ήταν 

3.797.153,86€, βεβαιώθηκαν τα 2.530.779,79€. Αυτό συνέβη επειδή υπήρχε 

μεγάλη απόκλιση στον κωδικό 06.00.1321 «χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα» και συγκεκριμένα από την μη εκταμίευση του 

ΕΣΠΑ για το τμήμα φροντίδας ατόμων με αναπηρία «Η ΑΜΥΜΩΝΗ» και για 

την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου, καθώς επίσης και από 

την μη εκταμίευση του πραγράμματος «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή 

αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Επίσης, παρατηρούμε ότι τα 
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εισπραχθέντα αποτελούν το 98,25% επί των βεβαιωθέντων το οποίο είναι ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό. 

 Στα έσοδα ΠΟΕ βλέπουμε ότι ενώ είχαν τελικά διαμορφωθεί σε  2.610.599,00€ 

τελικά βεβαιώθηκαν 3.111.878,89€. Αυτό συνέβη λόγω του κωδικού 06.00.21 και 

οφείλεται κυρίως στα «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και στα «τέλη 

επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης και συναφών 

καταστημάτων». Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι και στις δύο παραπάνω 

κατηγορίες και κυρίως στην δεύτερη ο Δήμος εισπράττει με δυσκολία και αυτός 

είναι κυρίως ο λόγος που εμφανίζεται και το εισπρακτέο υπόλοιπο των 

576.634,95€. 

 Ο κωδικός 3 ενώ είχε προϋπολογιστεί σε 7.557.566,00€, με τις αναμορφώσεις 

τελικά διαμορφώθηκε στα 5.995.997,65€ κάτι το οποίο οφείλεται στον κωδικό 

06.00.3221.01 «πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, 

άρθ.12 Ν.1647/86» και εντάσσεται στις συνεχείς αλλαγές σχετικά με την 

περιβαλλοντική πολιτική και την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων κατασκευών από 

την Κεντρική Εξουσία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η τεράστια αδυναμία του 

Δήμου να εισπράξει, δηλαδή ενώ έχει βεβαιώσει 5.982.879,54€, έχει εισπράξει 

μόλις 229.576,52€. Αυτό οφείλεται σε ποσοστό 62,89% στον κωδικό  

«εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών σε τακτικά έσοδα» και 

αναφέρεται κυρίως σε «τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων 

επιτηδευματιών», σε «τακτικά έσοδα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 

Οικονομικά έτη» και σε «μισθώματα των καταστημάτων που έχουν παραχωρηθεί 

από τον ΟΕΚ». Επομένως, παρατηρούμε μία όχι τόσο αποτελεσματική 

εισπρακτική πολιτική του Δήμου και κυρίως την αδυναμία είσπραξης 

βεβαιωθέντων εσόδων κατά το παρελθόν. 

 Στη κατηγορία «εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων» παρατηρούμε πολύ μεγάλη 

ακρίβεια. Υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στον αρχικό και τον τελικά 

διαμορφωμένο προϋπολογισμό και τα βεβαιωθέντα έσοδα εισπράττονται στο 

εντυπωσιακό ποσοστό του 100%. Επίσης, τα διαμορφωμένα είναι περισσότερα 

κατά 1.023.940,53€ από τα βεβαιωθέντα, διαφορά η οποία οφείλεται σε ποσοστό 

50,21% στον κωδικό 06.00.4131 «εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 

ταμεία». 
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8.2  Απολογισμός εξόδων 
 
 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τον συγκεντρωτικό απολογιστικό πίνακα των εξόδων, 

όπως αναγράφεται στον Απολογισμό του Δήμου Καλαμαριάς :  
 

  
Αρχικός  

Προϋπ/μός 
Αναμορφώσεις 

Διαμορφωμένος  

Προϋπ/μός 
Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Πληρωθέντα  

Υπόλοιπα 

Αδιάθετες  

Πιστώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 54.450.839,00 1.859.826,80 56.310.665,80 31.530.569,28 31.496.967,54 33.601,74 24.780.096,52 

 

 

Πίνακας 13 : Συγκεντρωτικός Απολογιστικός Πίνακας Εξόδων Δήμου Καλαμαριάς Οικονομικού 

Έτους 2015 
 

 

Μετά από επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προέκυψε το παρακάτω 

γράφημα :  
 

 

 
 

Γράφημα 4 : Απολογισμός Εξόδων Δήμου Καλαμαριάς Οικονομικού Έτους 2015 
 

Από τον συγκεντρωτικό απολογιστικό πίνακα των εξόδων παρατηρούμε ότι από 

τα έξοδα που προϋπολογίστηκαν από τον Δήμο μετά τις αναμορφώσεις 

ενταλματοποιήθηκε το 55,99%, ενώ πληρώθηκε το 55,93%.. Επίσης, από αυτά που 

ενταλματοποιήθηκαν πληρώθηκε το 99,89%. Τέλος, υπάρχουν και αδιάθετες πιστώσεις 

24.780.096,52€ που αποτελούν το 44,00% του προϋπολογισμού των εξόδων μετά τις 

αναμορφώσεις. 
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Ακολουθεί ο Ανακεφαλαιωτικός απολογιστικός πίνακας των εξόδων, έτσι όπως 

προκύπτει από τον Απολογισμό του Δήμου : 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Πληρωθέντα 

Υπόλοιπα 

Αδιάθετες 

Πιστώσεις 

6.Λειτουργικές 

    Δαπάνες 
25.585.340,00 1.999.470,67 27.584.810,67 20.923.988,26 20.903.890,56 20.097,70 6.660.822,41 

7.Επενδυτικές 

   Δαπάνες 
13.630.945,00 2.696.036,71 16.326.981,71 5.362.726,33 5.362.726,33 0,00 10.964.255,38 

8.Πληρωμές 

   ΠΟΕ 
14.234.554,00 -2.161.482,27 12.073.071,73 5.243.854,69 5.230.350,65 13.504,04 6.829.217,04 

9.Αποθεματικό 1.000.000,00 -674.198,31 325.801,69 0,00 0,00 0,00 325.801,69 

 

Πίνακας 14 : Ανακεφαλαιωτικός Απολογιστικός πίνακας Εξόδων κατά ομάδες Δήμου Καλαμαριάς 

Οικονομικού Έτους 2015 
 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα : 

 Στον κωδικό 6 των λειτουργικών δαπανών ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός 

είναι 27.584.810,67€ και προκύπτει μετά από συνολικές αναμορφώσεις 

1.999.470,67€. Το συντριπτικό ποσοστό 98,71% αυτών των αναμορφώσεων 

προέρχεται από τις «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και κυρίως από το τμήμα 

των «Γενικών Υπηρεσιών». Τα ενταλθέντα ανέρχονται στο σύνολο των 

20.923.988,26€ που αποτελούν το 75,84% των διαμορφωμένων. Αυτή η διαφορά, 

που οδηγεί σε μεγάλο ποσό αδιάθετων πιστώσεων, οφείλεται σε ποσοστό 30,61% 

στις «Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού». Όσον αφορά τα 

πληρωθέντα υπόλοιπα βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρό ποσό. 

 Στον κωδικό 7 των επενδυτικών δαπανών ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός 

είναι 16.326.981,71€ και προκύπτει μετά από συνολικές αναμορφώσεις 

2.696.036,71€. Το 71,28% των αναμορφώσεων προκύπτει από το τμήμα 

«Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και συγκεκριμένα από τον 

κωδικό 02.20.713 «προμήθειες παγίων». Επίσης, πολύ μεγάλη διαφορά υπάρχει 

ανάμεσα στα διαμορφωθέντα και στα ενταλθέντα που ανέρχονται σε 

5.362.726,33€. Αυτή η διαφορά των 10.964.255,38€ οφείλεται σε ποσοστό 

48,47% στην «υπηρεσία τεχνικών έργων» και κυρίως στους κωδικούς 02.30.7111 

«απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» και 02.30.732 «δαπάνες 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης». Τέλος, τα πληρωθέντα είναι 

ίσα με τα ενταλθέντα. 

 Οι πληρωμές ΠΟΕ ενώ αρχικά είχαν προϋπολογισθεί σε 14.234.554,00€ τελικά 

διαμορφώθηκαν σε 12.073.071,73€ μετά από την αρνητική αναμόρφωση των 

2.161.482,27€. Αυτή η αναμόρφωση οφείλεται σε ποσοστό 75,51% στον κωδικό  

 



65 

 

 02.80.851 «προβλέψεις μη είσπραξης υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους». Επίσης υπάρχει μία διαφορά των 6.829.217,04€ ανάμεσα στα 

διαμορφωθέντα και στα ενταλθέντα, η οποία οφείλεται όπως και πριν σε ποσοστό 

83,67% στον κωδικό 02.80.851. 

 Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το ποσό των αδιάθετων πιστώσεων που 

ανέρχεται στα 24.454.294,83€ και μαρτυρά την πλήρη αδυναμία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού. 

 

8.3  Δείκτες Απολογισμού 
 

 Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες του Απολογισμού του Δήμου 

Καλαμαριάς, έτσι όπως προέκυψαν μετά από τους αντίστοιχους υπολογισμούς. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Δείκτης κόστους  

απασχόλησης ως  

προς τις δαπάνες 

Κατ. 60 / (Συνολικά Έξοδα) 35,68% 

Δείκτης κόστους 

απασχόλησης ως προς έξοδα 

χρήσης 

Κατ. 60 /  

(Σύνολο Εξόδων χρήσης) 
53,76% 

Δείκτες συσχέτισης  

εσόδων/εξόδων 

(Σύνολο επιχορηγήσεων) /  

(Συνολικά έξοδα) 
40,35% 

Έξοδα χρήσης /  

Τακτικά έσοδα 
95,17% 

Δείκτης κάλυψης  

κόστους μισθοδοσίας 

προσωπικού =  

Κατηγορία 60 /  

(Τακτικά έσοδα) 

51,16% 

ΚΑΠ (κατηγ. 06) /  

(Λειτουργικές δαπάνες) 
51,27% 

Δείκτης αυτονομίας 
(Σύνολο τακτικών εσόδων) /  

(Συνολικά έσοδα) 
67,03% 
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Δείκτης αστάθειας 
(Σύνολο έκτακτων εσόδων) /  

(Συνολικά έσοδα) 
23,47% 

Δείκτης εξάρτησης 
(Σύνολο επιχορηγήσεων) /  

(Συνολικά έσοδα) 
26,11% 

Δείκτης ανεξαρτησίας 
(Ίδια έσοδα) /  

(Συνολικά έσοδα) 
64,39% 

Δείκτης  

Λειτουργικής  

αυτονομίας 

(Ίδια τακτικά έσοδα) / 

(Σύνολο τακτικών εσόδων) 
67,16% 

Δείκτης λειτουργικών  

δαπανών 

(Σύνολο εξόδων χρήσης) /  

(Συνολικά έξοδα) 
66,37% 

Δείκτης  

επενδύσεων 

(Συνολικό ποσό επενδύσεων) /  

(Συνολικά έξοδα) 
17,03% 

Δείκτης  

υποχρεώσεων 

(Οφειλές ΠΟΕ) /  

(Συνολικά έξοδα) 
1,98% 

Δείκτης  

απαιτήσεων 

(Εισπρακτέα υπόλοιπα) /  

(Συνολικά έσοδα) 
11,82% 

Δείκτης αποπληρωμής  

δανειακών υποχρεώσεων 

Τοκοχρεολύσια /  

(Σύνολο τακτικών εσόδων) 
1,40% 

  Πίνακας 15 : Διάφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο δείκτης κόστους απασχόλησης ως 

προς τις δαπάνες, του Δήμου Καλαμαριάς επαληθεύει τον δείκτη δομής εξόδων στην 

κατηγορία 60 που αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Η πολύ υψηλή τιμή του δείχνει 

ότι ο Δήμος έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες για επενδύσεις. 

 Σχετικά με τον δείκτη κόστους απασχόλησης ως προς τα έξοδα χρήσης, 

παρατηρούμε ότι έχει αρκετά υψηλή τιμή, που σημαίνει ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό των 

πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών χρησιμοποιούνται για την 
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εξυπηρέτηση του κόστους απασχόλησης. 

 Ο δείκτης που εκφράζει το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τα συνολικά έξοδα 

είναι 40,35%, που σημαίνει ότι ο Δήμος καλύπτει τα έξοδά του και από άλλες πηγές αλλά 

και από επιχορηγήσεις. 

 Ο δείκτης που εκφράζει τα έξοδα χρήσης προς τα τακτικά έσοδα είναι μικρότερος 

από το 100%, που σημαίνει ότι τα τακτικά έσοδα επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα 

χρήσης (λειτουργικά έξοδα). 

 Σχετικά με τον δείκτη κάλυψης κόστους μισθοδοσίας προσωπικού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρ.8 του Ν.2307/95 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Όμως 

παρατηρούμε ότι εδώ υπερβαίνει αυτό το ποσοστό, αλλά όχι κατά πολύ και είναι 51,16%. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα να διαθέσει ακόμα έσοδα για την 

διενέργεια επενδύσεων, αλλά βρίσκεται σχετικά κοντά στο να το πετύχει. 

 Ο δείκτης ΚΑΠ προς λειτουργικές δαπάνες δείχνει ότι ο Δήμος εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. 

 Ο δείκτης αυτονομίας δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των τακτικών εσόδων στο 

σύνολο των εσόδων του Δήμου. Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο ποσοστό είναι πολύ 

μεγάλο, που δείχνει την αυτοδυναμία του Δήμου επειδή στηρίζεται σε τακτικά έσοδα που 

αποτελούν προβλέψιμες πηγές εσόδων, επομένως έχει την δυνατότητα για καλύτερο 

προγραμματισμό. 

 Ο δείκτης αστάθειας δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των έκτακτων εσόδων στο 

σύνολο των εσόδων του Δήμου. Εδώ ο δείκτης εμφανίζει χαμηλή τιμή, που σημαίνει ότι 

δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων σε ετήσια βάση, 

δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αυτόνομου προγραμματισμού και δράσης. 

 Ο δείκτης εξάρτησης δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των επιχορηγήσεων, 

τακτικών και έκτακτων, στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. Εδώ το ποσοστό είναι 

αρκετά μικρό, άρα ο Δήμος έχει μεγάλη αυτοδυναμία και εξαρτάται σε μικρό βαθμό από 

επιχορηγήσεις. 

 Ο δείκτης ανεξαρτησίας εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των ίδιων εσόδων του 

Δήμου στο σύνολο των εσόδων. Όπως ήταν αναμενόμενο εδώ αυτός ο δείκτης είναι πολύ 

μεγάλος (αντίθετα με δείκτη εξάρτησης). Άρα έχει πολύ μικρή εξάρτηση από τις τακτικές 

και έκτακτες επιχορηγήσεις και από άλλα έσοδα (π.χ. Δάνεια) και έτσι του δίνεται η 

δυνατότητα να κάνει έναν πολύ αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό. 

 Ο δείκτης λειτουργικής αυτονομίας αποτελεί τη σχέση που δείχνει το ποσοστό 

συμμετοχής των ίδιων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων. Σε 

αντιστοιχία με τον προηγούμενο δείκτη παρουσιάζει υψηλή τιμή, γεγονός που δείχνει την 
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ανεξαρτησία του Δήμου από τις χρηματοδοτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και τη 

δυνατότητα προγραμματισμού των οικονομικών του υποχρεώσεων με βάση τοπικές 

πηγές εσόδων. 

 Ο δείκτης λειτουργικών δαπανών δείχνει το ποσοστό των συνολικών εξόδων που 

αποτελούν οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Εδώ παρουσιάζει πολύ υψηλή τιμή κάτι 

που δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων έχει διατεθεί για έξοδα χρήσης και έτσι 

δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις. Μπορεί επίσης να σημαίνει ιδιαίτερα υψηλό 

λειτουργικό κόστος. 

 Ο δείκτης επενδύσεων δείχνει το ποσοστό των συνολικών εξόδων που έχει 

διατεθεί σε έργα και επενδύσεις. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Καλαμαριάς έχει 

αρκετά μικρή επενδυτική δραστηριότητα. 

 Ο δείκτης υποχρεώσεων εκφράζει το ποσοστό των ΧΕΠ που δεν έχουν εξοφληθεί 

προς το σύνολο των εξόδων. Εδώ αυτός ο δείκτης παρουσιάζει μικρή τιμή κάτι που μας 

επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματα κατά την ανάλυση του δείκτη δομής 

εξόδων που είπαμε ότι ο Δήμος είναι λίγο χρεωμένος. 

 Ο δείκτης απαιτήσεων εκφράζει το ποσοστό των ανείσπρακτων εσόδων ως προς 

το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων. Ο δείκτης έχει μεγάλη τιμή, άρα έχει αυξημένες 

απαιτήσεις από τρίτους και επομένως παρουσιάζει αδυναμία είσπραξης των ίδιων 

εσόδων του. 

 Ο δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων δείχνει το ποσοστό των 

τακτικών εσόδων που προορίζεται για την κάλυψη των τοκοχρεολυτικών δόσεων. Μέσω 

του δείκτη αυτού μπορεί να εκτιμηθεί εάν ο Δήμος ανταπεξέρχεται στις τοκοχρεολυτικές 

του υποχρεώσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μειώνεται και η 

πιστοληπτική του ικανότητα. 

 Συγκρίνοντας τους δείκτες λειτουργικών δαπανών (66,37%) και των επενδύσεων 

(17,03%), παρατηρούμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου καταλαμβάνουν πάρα 

πολύ μεγαλύτερο μέρος στα συνολικά έξοδα σε σχέση με τις επενδύσεις. 

 Όσον αφορά, τους δείκτες υποχρεώσεων (1,98%) και απαιτήσεων (0,47%) 

παρατηρούμε ότι ακόμα και αν είχε εισπράξει ολόκληρο το ποσό των απαιτήσεών του 

δεν θα μπορούσε να καλύψει όλες του τις υποχρεώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά θα συγκρίνουμε με διαγράμματα τα ποσοστά των 

δεικτών του προϋπολογισμού και του απολογισμού και θα ερμηνεύσουμε τις αποκλίσεις 

μεταξύ τους. 

9.1  Δείκτης κάλυψης κόστους μισθοδοσίας προσωπικού 
 

 

Γράφημα 5 : Δείκτης κάλυψης κόστους μισθοδοσίας προσωπικού Προϋπ/μού-Απολ/μού 
 

Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο προϋπολογισθέν 

και στο τελικό κόστος σύμφωνα με τον απολογισμό είναι ελάχιστη. Παρατηρούμε ότι το 

κόστος που πληρώθηκε για δαπάνες μισθοδοσίας είναι το 85,66% του τελικά 

διαμορφωθέντος κόστους, ενώ σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη διαφέρει κατά 0,84% 

το οποίο δείχνει εξαιρετική ακρίβεια στην πρόβλεψη. Σχετικά με τον δείκτη κάλυψης 

κόστους μισθοδοσίας προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.8 του Ν.2307/95 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Όμως, παρατηρούμε ότι εδώ και στο προϋπολογισμό 

και στον απολογισμό υπερβαίνει αυτό το ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος δεσμεύει 

αρκετά χρήματα από τα τακτικά έσοδα για την κάλυψη της μισθοδοσίας. 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

60.Αμοιβές 

και έξοδα 

προσωπικού  

     

11.143.778,00 1.973.688,07 13.117.466,07 11.245.323,42 11.237.391,78 7.931,64 1.872.142,65 

 

Πίνακας 16 : Σύνολο κατηγορίας 60 Συνολικό κόστος μισθοδοσίας 
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9.2  ΚΑΠ προς λειτουργικές δαπάνες 

 

 

Γράφημα 6 : Δείκτης ΚΑΠ προς λειτουργικές δαπάνες Προϋπ/μού-Απολ/μού 

 

Ο δείκτης ΚΑΠ (06) προς λειτουργικές δαπάνες δείχνει ότι ο Δήμος εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. 

Παρατηρούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης στον απολογισμό έχει μία αύξηση του 7,95% 

σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Όπως παρατηρούμε από τους δύο πίνακες παρακάτω 

αυτό δεν οφείλεται στον κωδικό 06, όπου τα εισπραχθέντα έσοδα είναι σε εντυπωσιακό 

βαθμό κοντά στα προϋπολογισθέντα, αλλά στον κωδικό 6 που βρίσκεται στον 

παρονομαστή και από τον οποίο φαίνεται ότι τα πληρωθέντα διαφέρουν κατά 

4.654.449,44€ σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. 
 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  

 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

06.Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 

για 

λειτουργικές 

δαπάνες 

11.083.324,00 -365.191,68 10.718.132,32 10.718.130,65 10.718.130,65 0,00 

 

Πίνακας 17 : Σύνολο κατηγορίας 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 

 

 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

6. 

Λειτουργικές 

    Δαπάνες 

25.585.340,00 1.999.470,67 27.584.810,67 20.923.988,26 20.903.890,56 20.097,70 6.660.822,41 

 

Πίνακας 18 : Σύνολο ομάδας 6 Λειτουργικές Δαπάνες 
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9.3  Δείκτης αυτονομίας 

 

 

Γράφημα 7 : Δείκτης αυτονομίας Προϋπολογισμού-Απολογισμού 

 

Παρατηρούμε ότι η αυτοδύναμη δράση του Δήμου Καλαμαριάς από το 59,81% 

στον Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 67,03% στον Απολογισμό εμφανίζοντας μία 

απόκλιση προς τα πάνω 7,22%. Βλέποντας τον πίνακα 20 φαίνεται ότι υπάρχει στον 

κωδικό 321 απόκλιση προς τα κάτω των εισπραχθέντων από τα προϋπολογισθέντα και 

θα περιμέναμε να οδηγήσει στην μείωση του δείκτη στον απολογισμό.  

  Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  

 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

Συνολικά 

έσοδα 
54.450.839,00 1.859.826,80 56.310.665,80 55.343.847,37 48.687.499,80 6.656.347,57 

 

Πίνακας 19 : Συνολικά έσοδα 
 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος   Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

0. Τακτικά  

    Έσοδα 
21.671.236,00 -259.812,68 21.411.423,32 22.246.757,71 21.964.586,72 282.170,99 

211. Έσοδα  

         ΠΟΕ 
2.400.500,00 60.099,00 2.460.599,00 2.772.917,98 2.395.793,21 377.124,77 

321. 

Εισπρακτέα 

υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα 

κατά ΠΟΕ 

3.694.354,00 75.493,53 3.769.847,53 3.755.560,37 156.907,64 3.598.652,73 

511. 

Εισπρακτέα 

υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα 

κατά ΠΟΕ 

4.800.000,00 3.317.637,37 8.117.637,37 8.117.637,37 8.117.637,37 0,00 

 

Πίνακας 20 : Κατηγορίες Συνολικών Τακτικών Εσόδων 
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Όμως, η μείωση των συνολικών εσόδων στον απολογισμό σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό είναι πολύ μεγαλύτερη από την μείωση των συνολικών τακτικών εσόδων 

και τελικά αυτός είναι ο κύριος λόγος που οδηγεί στην ποσοστιαία αύξηση του δείκτη. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 21 αυτό οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στον κωδικό 

06.00.03 (που περιλαμβάνει και τον 321), όπου τα εισπραχθέντα είναι 229.576,52€ ενώ 

είχαν προϋπολογιστεί σε 5.995.997,65€. Επομένως, ο Δήμος δείχνει μεγαλύτερη 

αυτοδυναμία στον απολογισμό από αυτήν που θεωρούσε ότι θα είχε και επομένως έχει 

την δυνατότητα για καλύτερο προγραμματισμό. 

 

  Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  

 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

06.00.3 

Εισπράξεις 

από δάνεια και 

απαιτήσεις από 

ΠΟΕ 

7.557.566,00 -1.561.568,35 5.995.997,65 5.982.879,54 229.576,52 5.753.303,02 

 

Πίνακας 21 : Κατηγορία Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 

 

 

9.4  Δείκτης αστάθειας 
 

 

Γράφημα 8 : Δείκτης αστάθειας Προϋπολογισμού-Απολογισμού 

 

Εδώ παρατηρούμε ότι το ποσοστό συμμετοχής των συνολικών έκτακτων εσόδων 

στο σύνολο των εσόδων του Δήμου είναι μικρότερο κατά 6,30% στον απολογισμό σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό. Αυτή η διαφορά όπως φαίνεται και στον πίνακα 22 

οφείλεται κυρίως στον κωδικό 322, και συγκεκριμένα στη μείωση των εσόδων από τα 

πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου ενώ είχαν 
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προϋπολογιστεί να εισπραχθούν 2.227.319,17€, τελικά εισπράχθηκαν μόνο 72.668,88€. 

Από την μείωση του παραπάνω δείκτη διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος έχει μεγαλύτερη 

δυνατότητα αυτόνομου προγραμματισμού και δράσης από ότι αρχικά υπολόγιζε. 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος   Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

1. Έκτακτα  

    Έσοδα 
3.996.937,00 -199.783,14 3.797.153,86 2.530.779,79 2.486.541,18 44.238,61 

221. Έκτακτα  

       Έσοδα 

ΠΟΕ που 

βεβαιώνονται 

πρώτη φορά 

150.000,00 0,00 150.000,00 338.960,91 139.450,73 199.510,18 

322. 

Εισπρακτέα 

υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα 

κατά τα 

προηγούμενα 

οικονομικά έτη 

3.863.212,00  -1.637.061,88  2.226.150,12 2.227.319,17 72.668,88 2.154.650,29 

512. Χρηματικό 

υπόλοιπο από 

έκτακτα έσοδα 
8.200.000,00 526.254,60 8.726.254,60 8.726.254,60 8.726.254,60 0,00 

 

Πίνακας 22 : Κατηγορίες Συνολικών Έκτακτων Εσόδων 

 

9.5  Δείκτης εξάρτησης 
 

 

Γράφημα 9 : Δείκτης εξάρτησης Προϋπολογισμού-Απολογισμού 

 

Εδώ φαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής των επιχορηγήσεων, τακτικών και 

έκτακτων, στο σύνολο των εσόδων του Δήμου μειώνεται στον απολογισμό σε σχέση με 

τον προϋπολογισμό. Αυτή η μικρή μείωση, όπως φαίνεται στον πίνακα 23, οφείλεται 

κυρίως στον κωδικό 13 όπου τα εισπραχθέντα ανέρχονται στα 1.861.626,90€ ενώ τα 

πρϋπολογισθέντα στα 3.061.414.69€. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό είναι 
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αρκετά μικρό και άρα ο Δήμος έχει μεγάλη αυτοδυναμία και εξαρτάται σε μικρό βαθμό 

από τις επιχορηγήσεις.  

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος   Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

06. Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 

για 

λειτουργικές 

δαπάνες 

11.083.324,00 -365.191,68 10.718.132,32 10.718.130,65 10.718.130,65 0,00 

12. Έκτακτες 

επιχορηγήσεις 

για κάλυψη 

λειτουργικών 

δαπανών 

19.100,00 119.783,17 138.883,17 130.297,18 130.297,18 0,00 

13. 

Επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις 
3.739.537,00 -678.122,31 3.061.414,69 1.861.626,90 1.861.626,90 0,00 

 

Πίνακας 23 : Κατηγορίες Συνόλου Επιχορηγήσεων 

 

9.6  Δείκτης ανεξαρτησίας 
 

 

Γράφημα 10 : Δείκτης ανεξαρτησίας Προϋπολογισμού-Απολογισμού 

 

Παρατηρούμε ότι στον απολογισμό το ποσοστό συμμετοχής των ίδιων εσόδων 

του Δήμου στο σύνολο των εσόδων είναι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στον πίνακα 24 από τις κατηγορίες του συνόλου των 

ίδιων εσόδων αυτή που εμφανίζει την μεγαλύτερη απόκλιση είναι η κατηγορία 3, αφού 

εισπράχθηκαν 229.576,52 ενώ είχαν προϋπολογισθεί να εισπραχθούν 5.995.997,65€. 

Όμως η μείωση των συνολικών εσόδων, που βρίσκονται στον παρονομαστή, είναι ακόμα 

μεγαλύτερη (7.623.166,00€) και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

συγκεκριμένου δείκτη στον απολογισμό.  
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Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος   Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

1. Έκτακτα  

    Έσοδα 
3.996.937,00 -199.783,14 3.797.153,86 2.530.779,79 2.486.541,18 44.238,61 

12+13 
3.758.637,00 -558.339,14 3.200.297,86 1.991.924,08 1.991.924,08 0,00 

3. Εισπράξεις  

   Δανείων &  

   Απαιτήσεις 

   ΠΟΕ 

7.557.566,00 -1.561.568,35 5.995.997,65 5.982.879,54 229.576,52 5.753.303,02 

 

Πίνακας 24 : Κατηγορίες Συνόλου Ιδίων εσόδων με την μεγαλύτερη απόκλιση προϋπολογισμού-

απολογισμού 
 

Άρα τελικά ο Δήμος στον απολογισμό έχει λίγο μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις 

τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις και από άλλα έσοδα (π.χ. Δάνεια) και έτσι του 

δίνεται η δυνατότητα να κάνει έναν αποτελεσματικότερο οικονομικό προγραμματισμό 

σε σχέση με ότι αρχικά υπολόγιζε. Πάντως και στον προϋπολογισμό και στον 

απολογισμό ο δείκτης ανεξαρτησίας του Δήμου είναι πολύ μεγάλος. 

 

9.7  Δείκτης λειτουργικής αυτονομίας 
 

 

Γράφημα 11 : Δείκτης λειτουργικής αυτονομίας Προϋπολογισμού-Απολογισμού 
 

Σε αντιστοιχία με τον προηγούμενο δείκτη παρουσιάζει και στον προϋπολογισμό 

και στον απολογισμό υψηλή τιμή. Σε αυτό το δείκτη και με βάση την αλγεβρική πράξη 

από την οποία προκύπτει ξέρουμε ότι η μόνη διαφορά του αριθμητή και του 

παρονομαστή έγκειται στο γεγονός ότι από τον αριθμητή αφαιρούμε την κατηγορία 06. 

Από τη στιγμή που στην περίπτωση του απολογισμού η κατηγορία 06 είναι μικρότερη σε 
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σχέση με τον προϋπολογισμό (πίνακας 25), δικαιολογείται η αύξηση αυτού του δείκτη 

στον απολογισμό. Επομένως, αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής των ίδιων τακτικών 

εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων και άρα ο Δήμος έχει μεγαλύτερη αυτονομία 

σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και μεγαλύτερη δυνατότητα 

προγραμματισμού των οικονομικών του υποχρεώσεων με βάση τοπικές πηγές εσόδων. 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  

 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

06.Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 

για 

λειτουργικές 

δαπάνες 

11.083.324,00 -365.191,68 10.718.132,32 10.718.130,65 10.718.130,65 0,00 

 

Πίνακας 25 : Κατηγορία 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 

 

 

9.8  Δείκτης λειτουργικών δαπανών 
 

 

Γράφημα 12 : Δείκτης λειτουργικών δαπανών Προϋπολογισμού-Απολογισμού 
 

Εδώ παρατηρούμε ότι στον απολογισμό αυξάνεται το ποσοστό των συνολικών 

εξόδων που αποτελούν οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό και μάλιστα κατά 19,38%. 

 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

6. 

Λειτουργικές 

    Δαπάνες 

25.585.340,00 1.999.470,67 27.584.810,67 20.923.988,26 20.903.890,56 20.097,70 6.660.822,41 

Πίνακας 26 : Σύνολο ομάδας 6 Λειτουργικές Δαπάνες 
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  Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ =    

6+7+8+9 
54.450.839,00 1.859.826,80 56.310.665,80 31.530.569,28 31.496.967,54 33.601,74 24.780.096,52 

 

Πίνακας 27 : Συνολικά έξοδα 
 

Οι κατηγορίες των εξόδων που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη απόκλιση 

εμφανίζονται στον πίνακα 28 και αφορούν τον κωδικό 02.70.7132 (μη αγορά οχημάτων 

για τμήμα καθαριότητας), τον κωδικό 02.30.7 (μη πραγματοποίηση δαπανών κατασκευής 

παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης του τμήματος των τεχνικών υπηρεσιών) και τον 

κωδικό 02.80.85 (πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 

τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους). 
 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

02.20.7132 

Μεταφορικά 

μέσα 

321.000,00 1.892.470,00 2.213.470,00 38.130,00 38.130,00 0,00 2.175.340,00 

02.30.7 

Επενδύσεις 
8.362.482,00 1.209.823,71 9.572.305,71 4.257.105,86 4.257.105,86 0,00 5.315.199,85 

02.80.85 

Προβλέψεις 

μη είσπραξης 

εισπρακτέων 

υπολοίπων 

7.345.954,00 -1.632.177,22 5.713.776,78 0,00 0,00 0,00 5.713.776,78 

 

Πίνακας 28 : Κατηγορίες Συνόλου εξόδων με την μεγαλύτερη απόκλιση προϋπολογισμού-

απολογισμού 
 

Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στον απολογισμό μεγαλύτερο μέρος των 

εξόδων έχει διατεθεί για έξοδα χρήσης και επομένως έχουν γίνει λιγότερες επενδύσεις σε 

σχέση με ότι προϋπολογιζόταν. 

 

9.9  Δείκτης επενδύσεων 
 

 

Γράφημα 13 : Δείκτης επενδύσεων Προϋπολογισμού-Απολογισμού 
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Εδώ φαίνεται ότι στον απολογισμό το ποσοστό των συνολικών εξόδων που έχει 

διατεθεί σε έργα και επενδύσεις έχει μειωθεί σε σχέση με τον προϋπολογισμό κατά το 

ποσοστό του 8,00%.  
 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

7. Επενδυτικές 

    Δαπάνες 
13.630.945,00 2.696.036,71 16.326.981,71 5.362.726,33 5.362.726,33 0,00 10.964.255,38 

Πίνακας 29 : Σύνολο ομάδας 7 Επενδυτικές Δαπάνες 
 

  Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ =    

6+7+8+9 
54.450.839,00 1.859.826,80 56.310.665,80 31.530.569,28 31.496.967,54 33.601,74 24.780.096,52 

Πίνακας 30 : Συνολικά έξοδα 

 

 Μελετώντας τους πίνακες 29 και 30, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μείωση 

του δείκτη οφείλεται στην μείωση της ομάδας 7 (αριθμητής) στον απολογισμό σε σχέση 

με τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 28 η μείωση της ομάδας 7 

οφείλεται κυρίως στους κωδικούς 02.70.7132 (μη αγορά οχημάτων για τμήμα 

καθαριότητας) και 02.30.7 (μη πραγματοποίηση δαπανών κατασκευής παγίων 

εγκαταστάσεων κοινής χρήσης του τμήματος των τεχνικών υπηρεσιών). Άρα 

παρατηρούμε τελικά  ότι ο Δήμος Καλαμαριάς εμφανίζει μεγάλη μείωση στην ήδη μικρή 

προϋπολογιζόμενη επενδυτική του δραστηριότητα. 

 

9.10  Δείκτης υποχρεώσεων 
 

 

 

Γράφημα 14 : Δείκτης υποχρεώσεων Προϋπολογισμού-Απολογισμού 
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Ο δείκτης αυτός στον απολογισμό είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό κατά 0,41%, κάτι που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις του Δήμου σε τρίτους 

είναι χαμηλότερες σε σχέση με ότι προϋπολογιζόταν. Αυτό, όπως παρατηρούμε και στον 

πίνακα 31, οφείλεται στο γεγονός ότι στον κωδικό 81 τα πληρωθέντα στον απολογισμό 

ήταν 622.102,89€ ενώ αρχικά προϋπολογίσθηκαν σε 1.300.000,00€.  

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρ.Υπόλοιπα Αδιάθ.Πιστώσεις 

81. Οφειλές 

ΠΟΕ 
1.300.000,00 -575.534,95 724.465,05 635.566,93 622.102,89 13.464,04 88.898,12 

Πίνακας 31 : Οφειλές ΠΟΕ 

 

Και στις δύο όμως περιπτώσεις το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό και ο Δήμος 

είναι ελάχιστα χρεωμένος, το οποίο αποτελεί δείγμα σωστής και οργανωμένης 

λειτουργίας του. 

 

9.11  Δείκτης απαιτήσεων 
 

 

 

Γράφημα 15 : Δείκτης απαιτήσεων Προϋπολογισμού-Απολογισμού 

 

Εδώ παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτός έχει μικρότερη τιμή στον απολογισμό σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό, επομένως ο Δήμος έχει χαμηλότερες απαιτήσεις από 

τρίτους. Όμως αυτό δεν οφείλεται, όπως θα περιμέναμε, στη βελτίωση του εισπρακτικού 

μηχανισμού των εσόδων του Δήμου (αφού στον απολογισμό τα εισπρακτέα υπόλοιπα 
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παραμένουν πολύ μεγάλα), αλλά στη μείωση των εσόδων στον απολογισμό σε μεγάλο 

βαθμό σε σχέση με ότι προϋπολογιζόταν (όπως φαίνεται και στον πίνακα 19). Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 21 αυτή η μείωση των συνολικών εσόδων οφείλεται κατά μεγάλο 

ποσοστό στον κωδικό 06.00.03 (που περιλαμβάνει και τον 321), όπου τα εισπραχθέντα 

στο απολογισμό είναι 229.576,52€ ενώ αρχικά είχαν προϋπολογιστεί σε 5.995.997,65€. 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος   Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

32. 

Εισπρακτέα 

υπόλοιπα 

7.557.566,00 -1.561.568,35 5.995.997,65 5.982.879,54 229.576,52 5.753.303,02 

 

Πίνακας 32 : Εισπρακτέα υπόλοιπα 

 

Πάντως γενικά ο δείκτης εμφανίζεται αρκετά μεγάλος και μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι πολλά πρέπει να βελτιωθούν στις διαδικασίες και τις πρακτικές 

είσπραξης. 

 

9.12  Δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων 
 

 

Γράφημα 16 : Δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων Προϋπ/μού-Απολ/μού 
 

Εδώ παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτός είναι λίγο μικρότερος στον απολογισμό σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό και αυτό οφείλεται, όπως φαίνεται και στον πίνακα 33, 

στον κωδικό 02.00.6521 όπου παρατηρείται μία μικρή μείωση των εισπραχθέντων σε 

σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Επομένως, ο Δήμος στον απολογισμό ανταποκρίνεται 

περισσότερο στις τοκοχρεολυτικές του υποχρεώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό, 

έστω και με πολύ μικρή διαφορά, αφού μεγαλύτερο μέρος των τακτικών εσόδων του 
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προορίζεται για την κάλυψη των τοκοχρεολυτικών του δόσεων. Άρα, ο Δήμος έχει 

μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα. 
 

Κωδικός  

Αριθμός 
Αρχικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος  

 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα Εισπρ.Υπόλοιπα 

02.00.6521 

Τόκοι 

δανείων 

εσωτερικού 

80.500,00 0,00 80.500,00 62.793,46 62.793,46 0,00 

 

Πίνακας 33 : Τόκοι δανείων εσωτερικού 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ολοκληρώνοντας τη διπλωµατική εργασία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Δήμοι 

για να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών τους, πρέπει να 

υιοθετήσουν και να προσαρµόσουν στα δεδοµένα τους, πρακτικές που έχουν πετύχει 

στον ιδιωτικό τοµέα ή στο εξωτερικό σχετικά με την διαχείριση ενός οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, µέσω της βελτίωσης της οικονοµικής τους διαχείρισης πρέπει να 

μειώσουν τα ελλείματα, τα διοικητικά έξοδα και τις αλόγιστες δαπάνες τους. Επίσης, θα 

πρέπει να εκμεταλλευτούν την ακίνητη περιουσία τους και να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα το προσωπικό τους παρέχοντάς του τα απαραίτητα μέσα για την 

βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους. Επειδή βρισκόμαστε σε μία δύσκολη 

παγκόσμια οικονομική περίοδο θα ήταν πολύ σημαντικό οι Δήμοι να διεκδικούν πόρους 

από το ΚΑΠ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τα ειδικά προγράμματα 

χρηματοδότησης της Ε.Ε., ώστε να επιτύχουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την 

οικονομική τους ανεξαρτησία από την Κεντρική Διοίκηση. 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό θα ήταν σημαντικό να μειωθεί η προχειρότητα 

και η τάση για διόγκωση των αναγκών των Δήμων στην σύνταξή του, έτσι ώστε να 

αποτελεί μία ρεαλιστική εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης. Επίσης, ο 

προϋπολογισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι ως απλό εργαλείο διαχείρισης που η 

ύπαρξή του είναι υποχρεωτική από το Νόμο, αλλά κυρίως ως εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού. Πολύ σημαντικό θα ήταν ο πολίτης να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να 

έχει ενεργό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων για την διανομή των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού μέσα από δημοσκοπήσεις και άλλες διαδικασίες. 

Για να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, όμως είναι 

ο μοναδικός τρόπος για να αποκτήσει ο Δήμος μία πληρέστερη εικόνα για την οικονομική 

του κατάσταση.  Η εφαρμογή των νέων μεθόδων οικονομικής διοίκησης των Δήμων 

παρέχει σ΄αυτούς την δυνατότητα για αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελέγχου και κατ΄ 

επέκταση µεγαλύτερη διαφάνεια. Έτσι καταφέρνουν να λαμβάνουν ορθολογικότερες 

αποφάσεις και να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες προς τους δηµότες τους, που είναι και 

το ζητούμενο. 
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 406/2015 

 442/2015 

 462/2015 

 491/2015 

 521/2015 

 522/2015 

 580/2015 

 595/2015 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 
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