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ο 
 Δήμαρχο Ξηρομέρου 

Αστακός - Τ.Κ. 300 06 

 

Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία  

Δήμου Ξηρομέρου 

Αστακός - Τ.Κ. 300 06 

(με τρεις (3) προϋπολογιστικούς πίνακες) 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή εντύπου προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2020. 

 

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. πρωτ. 2374/7.4.2020, 2349/6.4.2020 & 2241/31.3.2020 έγγραφά σας. 

 

1. Σας επιστρέφουμε τα έντυπα του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου για το οικονομικό έτος 2020 που μας στείλατε με τα 

παραπάνω σχετικά έγγραφά σας, καθώς επίσης Επικυρώνουμε και την αριθ. 29/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΤΣΩΚΖ-Μ3Ρ), απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, ως προς την παρ. (Α΄) του αποφασιστικού μέρους αυτής, η οποία αφορά την 

«Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2020» και σας πληροφορούμε ότι 

«Καλώς συντάχθηκε» σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ), των άρθρων 225, 238 & 280, του Ν. 3852/10, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με τα άρθρα 116 & 131, αντίστοιχα, του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», του άρθρου. 12 του 

Ν. 4623/19 «Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης Π/Υ ΟΤΑ Α΄ &’ Β΄ Βαθμού» (ΦΕΚ 134/Α’/9.8.19), του άρθρου 3 παρ. 2 του ΠΔ 134/10 

(ΦΕΚ 227/Α΄/27.12.10), του άρθρου 23 του ΠΔ 139/10 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.1.10, και της αριθ. οικ. 55905/29.7.19 (ΦΕΚ 

3054/Β΄/29.7.18, ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ), ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί ``Παροχής Οδηγιών για την 

Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθ. 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασης 

«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων»``. Επίσης διαπιστώθηκε ότι, ο Δήμος Ξηρομέρου 

συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα χρηματικά όρια των ΚΑΕ που τέθηκαν από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (αριθ. πρωτ. 422/26.3.20). 

2. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθ. οικ. 55905/29.7.19 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.7.18, ΑΔΑ: 

6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ), ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί ``Παροχής Οδηγιών για την Κατάρτιση 

προϋπολογισμού Δήμων οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθ. 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασης «Καθορισμός του 

τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων»`` κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα 

έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως έχει αντικατασταθεί 

με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (Α΄/93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό 

έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω 

έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα 

στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την αριθ. 40038/9.9.11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η 

αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου  Αρχή - προς  την οποία  θα  πρέπει να αποστέλλεται  η  σχετική  απόφαση  Δημοτικού 

Συμβουλίου - ελέγχει την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμών. 

3. Επίσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2, ``Διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του Προϋπολογισμού``, 

της αναφερόμενης στην παραπάνω παράγραφο, της αριθ. οικ. 55905/29.7.19 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.7.18, ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ), 

ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί ``Παροχής Οδηγιών για την Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων οικονομικού 

έτους 2020 - τροποποίηση της αριθ. 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων 

και Κοινοτήτων»``, θα  πρέπει να εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης του προϋπολογισμού κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις 

καθώς και η δημοσίευσή του, μέσα στις αντίστοιχες προβλεπόμενες προθεσμίες. 
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4. Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις παρ. 1 &’ 3 του άρθρου 6 ``Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ``, της αριθ. οικ. 

55905/29.7.19 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.7.18, ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ), ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί 

``Παροχής Οδηγιών για την Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθ. 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 

253/Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων»``, ``Μετά τη λήξη της  χρήσης 2019 

και έως το τέλος  Φεβρουαρίου του 2020 (πλέον στην πρώτη συνεδρίαση Δ.Σ. μετά την επικύρωση του π/υ από την Υπηρεσία 

μας), οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2020 

και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019, 

προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός``, ειδικά στις αναφερόμενες κατηγορίες και η εν συνεχεία αποστολή ολόκληρου του 

Π/Υ έπειτα από τις αναμ/σεις στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου  Αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3. 

5. Τέλος σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ, κατά τον έλεγχο του 

Προϋπολογισμού του Δήμου σας, από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι στον Κ.Α. 32 «Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» (ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ), είναι εγγεγραμμένα εισπρακτέα υπόλοιπα διαφόρων εσόδων με ποσό 

#2.699.374,07€#, τα οποία υποδηλώνουν την μη είσπραξή τους κατά τα προηγούμενα έτη και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 

φροντίσει ο Δήμος σας,  για την όσον το δυνατόν λογιστική τακτοποίησή τους, για τα οποία ναι μεν ακλούθησε τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τα ανωτέρω, αλλά θα πρέπει όμως σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παραπάνω (2) παράγραφο του εγγράφου 

μας να τηρηθούν οι ανάλογες ενέργειες του Δήμου ώστε να καθίσταται πιο ρεαλιστική η εγγραφή των εισπρακτέων εσόδων και να μην  

γίνεται υπερεκτίμηση αυτών γεγονός που οδηγεί στην παράβαση της Αρχής της Ισοσκέλισης, καθιστώντας τον Προϋπολογισμό 

ελλειμματικό, προκειμένου να επιτυγχάνεται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του Ν. 4270/14 (Α΄/143) σύμφωνα με τις 

οποίες να διασφαλίζεται από τους Φορείς της Γενικής  Κυβέρνησης ότι οι προϋπολογισμοί διέπονται από τις αρχές της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της 

καθολικότητας και της ακρίβειας. 
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