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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα Προυπολογισμού, Απολογισμού &
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072363-351
Email:mkontotheodorou@acharnes.gr

              Αχαρνές,     

 Προς :     

        Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
 

       
     

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα : Τελική Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών  για το οικονομικό έτος 2023 
έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 256/23-02-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α.

Κύριε Πρόεδρε, 

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του 
Ν. 4555/18 ,  καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη 
αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και  στην 
οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του 
δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση  στην οικονομική επιτροπή και 
στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:
α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
γ) ο  προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί  με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής 
υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης 
κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις 
αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την Τελική Κατάρτιση 
του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών  για το οικονομικό έτος 2023 έπειτα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 256/23-02-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με βάση τα κάτωθι 
έγγραφα:

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19
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- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189  του Ν.4555/18  και τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 12 του Ν.4623/19

- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

- την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18 και την περιπτ. δ’ του 

άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, 

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Την υπ. αρ. 1/18637/20-2-2023 (ΑΔΑ: 9Θ05ΩΨ8-4ΡΚ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί
«Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος»

- Την υπ. αρ. 73/20-2-2023 (ΑΔΑ: 9Θ05ΩΨ8-4ΡΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Κατάρτισης του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών  για το οικονομικό έτος 2023»

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 256/23-02-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

- την ΚΥΑ οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β’)με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη 

σύνταξη του προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε για την έγκριση της.
 

Η προϊσταμένη Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Απολογισμού 
& Οικονομικής Πληροφόρησης 

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μαγδαληνή Κοντοθεοδώρου Ειρήνη Λέκκα Μιχαήλ Βρεττός  
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