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ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ 

ΘΕΑΛΘΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

Α) Σσλ άξζξσλ 65, 72, 86, 238 θαη 266  ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη   ηεο   Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

Β) Σσλ άξζξσλ 155, 158 θαη 247 ηνπ λ. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/Α’ /8-6-2008). 

Γ) Σνπ  άξζξνπ 77 ηνπ  Ν.4172/13  (ΦΔΚ  Α 167) ( «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, 

επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σελ Πξάμε 4 ηεο 06-02-2015 ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ «Απνδνρή 

παξαηηήζεσλ ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο 

Υώξαο» (ΦΔΚ 24 Α΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4257/2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ» (ΦΔΚ 93 Α΄). 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 23976/22-07-2016  Κ.Τ.Α.  «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 – ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 7028/3-2-2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απόθαζεο. 

 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

                  

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ   Καξδίηζα :   18  Ηαλνπαξίνπ  2017 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ  

ΘΕΑΛΘΑ -  ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Αξηζκ. Πξση: 2976/226724/2016 

 

ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ  ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ   

 Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ  

ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ  

Ν. ΚΑΡΔΘΣΑ 

 

Σαρ. Γ/λζε : αξαληαπόξνπ 140 

Σαρ. Κώδηθαο : 43100     

Πιεξνθνξίεο : Γξεγόξεο Γελλάδηνο 

Σειέθσλν : 24410 – 79807 

Fax : 24410 – 22453 

e-mail :  grigorios.gennadios@apdthest.gov.gr    

ΘΕΜΑ: «Επικύρφζη Προϋπολογιζμού ηοσ Δήμοσ Αργιθέας, οικονομικού έηοσς 

2017». 
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5. Σε κε αξηζκ. πξση. νηθ. 17515/29-4-2013 Δγθύθιην αξηζκ. 8 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: ΒΔ56Ν-ΛΝΦ) κε ζέκα «Απεηθόληζε ησλ θσδηθώλ αξηζκώλ 

εζόδσλ & εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ΟΣΑ α' βαζκνύ, όπσο απηνί έρνπλ 

δηακνξθσζεί κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ππ'αξηζκ. 7028/3-2-2004 

(ΦΔΚ 253 Β' 9-2-2004) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α)». 

6. Σελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 38577/30-11-2015 εγθύθιην αξηζκ. 23 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ:6Ο4Σ465ΦΘΔ-ΖΥΧ) κε ζέκα «Έιεγρνο πξνϋπνινγηζκώλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο 

πξνζώπσλ». 

7. Σελ αξηζκ. 7261/22-02-2013 (ΦΔΚ 450 Β΄) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ 

θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ¨Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο¨ 

(Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο από ην Παξαηεξεηήξην 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013». 

8. Σελ αξηζκ. 30040/24-07-2013 (ΦΔΚ 1858 Β΄) Κ.Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 

7261/22-02-2013 (ΦΔΚ 450 Β΄) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ θαη θξηηεξίσλ γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ¨Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο¨ (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο από ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν. 4111/2013». 

9. Σελ αξηζκ. 41273/15-10-2013 (ΦΔΚ 2676 Β΄) Κ.Τ.Α. κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη 

ε αξηζκ. 7261/22-02-2013 Κ.Τ.Α.(ΦΔΚ 450/26.02.2013 ηεύρνο Β'): «Καζνξηζκόο 

δηαδηθαζηώλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 

Γξάζεο» (Ο.Π.Γ) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο από ην 

Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4111/2013», όπσο απηή είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 

αξηζκ. 30040/24-07-2013 όκνηα. 

10. Σελ αξηζκ. 14065/09-04-2013/Δγθύθιην 5 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Παξνρή 

νδεγηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί ηεο αξηζκ. 7261/22-02-2013 (ΦΔΚ 450 Β΄) Κ.Τ.Α. 

«Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

¨Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο¨ (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δμπγίαλζεο από ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013».  

11. Σν κε αξηζκό 138/2010 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο» (ΦΔΚ 231/η.Α΄/27-12-2010). 

12. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 1327/04-11-2016 έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α  κε ζέκα «Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Λίκλεο Πιαζηήξα». 

13. Σελ αξηζκ. 03/2016 απόθαζε - εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Αξγηζέαο, πεξί θαηάξηηζεο ζρεδίνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο νηθ. έηνπο 2017. 

14. Σελ αξηζκ. 04/2016 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο 

κε ζέκα: «Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ην 

ζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Αξγηζέαο Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 (άξζξν 63δ & 

άξζξν 266 λ. 3852/2010).».  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
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15. Σελ αξηζκ. 217/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο 

(ΑΓΑ:69ΦΞΧΦ3-ΓΟΕ) ζρεηηθά κε έγθξηζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Αξγηζέαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.  

16. Σελ αξηζκ.  128/2016 απόθαζε - εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Αξγηζέαο κε ζέκα: «Πεξί ζύληαμεο ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017». 

17. Σν αξηζκ. 1721/06-12-2016 έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο 

Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. κε ζέκα: «Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο 

Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017 ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο». 

18. Σν αξηζκ. 39423/09-12-2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο κε ζέκα: «ρέδην πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Αξγηζέαο γηα ην νηθνλνκηθό έηνπο 2017 – Αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο».    

19. Σν κε αξηζκ. πξση. 5226/21-12-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο κε ην νπνίν 

δηαβηβάζηεθε ζηελ ππεξεζία καο ε αξηζκ. 222/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο (ΑΓΑ:66Κ3ΧΛΤ-Μ0Η) αλαθνξηθά κε ςήθηζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιαηζίνπ Γξάζεο νηθ. έηνπο 2017 θαζώο θαη ηα ηαηηζηηθά Γειηία (Ηζνινγηζκόο) ησλ 

κελώλ επηεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2015 θαη επηεκβξίνπ 2016.  

Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 238 ηνπ Ν. 3852/2010, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ππνθαζηζηά ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηνλ Διεγθηή 

Ννκηκόηεηαο κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

  

Δπηθπξώλνπκε ηελ αριθμ. 222/2016 απόθαζε ηνπ Δημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ 

Δήμοσ Αργιθέας πνπ αθνξά:  

α) Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ηζνζθειηζκέλνο σο αθνινύζσο: 

 

 

 

 

 

β) Σελ έγθξηζε ηνπ (ηκήκαηνο) ηνπ Ο.Π.Γ. νηθ. έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ 

Αξγηζέαο, πνπ αθνξά ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ηα 

Ννκηθά Πξόζσπα (ΓΖ.Κ.Δ.ΑΡ.) απηνύ πνπ εληάζζνληαη ζην Μ.Φ.Γ.Κ. . 

Δπηζεκαίλνπκε όηη: Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο, θαηά ηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζή ηνπ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017, θαζώο: α) ην ζθέινο ησλ 

ΕΟΔΑ:      4.701.121,68 €                 

ΕΞΟΔΑ:     4.654.210,02 €                       

ΑΠΟΘΕΜΑΣΘΚΟ:           46.911,66 €           
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εζόδσλ, έρεηε εγγξάςεη ζηνλ Κ.Α. 1329.02 κε ηίηιν ¨Βειηίσζε – αλάπιαζε 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζην Γήκν Αξγηζέαο¨ πνζό ύςνπο 477.692,27 €. Δθόζνλ, από ηα 

ζπλεκκέλα έγγξαθα πξνθύπηεη όηη ην αλσηέξσ έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν από ην 

Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο, απηό πξέπεη λα εγγξαθεί ζε αλάινγν 

Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, β) Γελ έρεηε θαηαλείκεη ηηο δαπάλεο ηεο νκάδαο 85 

«Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. 

εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο», ζηηο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο 

θαηά παξάβαζε ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. 26945/31-07-2015 Κ.Τ.Α. γ) έρεηε 

εγγξάςεη ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ζηνλ Κ.Α. 20-6277.01 κε ηίηιν ¨Λνηπέο δαπάλεο γηα 

ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα¨ πνζό ύςνπο 10.000 €. ύκθσλα όκσο κε 

ην εγθεθξηκέλν θσδηθνιόγην, ν ελ ιόγσ Κ.Α. δε θέξεη ηνλ απηό ηίηιν, δ) Γελ έρεηε 

εγγξάςεη ζηνλ Κ.Α. 1312 ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ κε ηίηιν «Γαπάλεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ» θαη ζε αληίζηνηρν Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ, πνζό 

ύςνπο 2.000 €, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3 πεξ. Α7 ηεο αξηζκ. νηθ.23976/22-07-

2016 Κ.Τ.Α.  θαη ε)  εθόζνλ ζην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, έρεηε εγγξάςεη ην ζύλνιν ηνπ 

πνζνύ πνπ αθνξά ππξνπξνζηαζία γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ζύκθσλα 

θαη κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε), πξέπεη λα εγγξάςεηε ην ελ ιόγσ έζνδν ζε ζηνλ Κ.Α. 

1214 κε ηίηιν ¨Δπηρνξεγήζεηο γηα ππξνπξνζηαζία πνπ πξννξίδνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο¨ θαη όρη ζηνλ Κ.Α. 1313 πνπ αθνξά επελδπηηθέο δαπάλεο. 

πλεκκέλα ζαο επηζηξέθνπκε έλα (1) αληίγξαθν ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

επηθπξσκέλν από ηελ ππεξεζία καο θαη ζαο επηζεκαίλνπκε όηη νθείιεηε λα 

κεξηκλήζεηε γηα ηελ ελζσκάησζε απηνύ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (άξζξν 77 παξ. 6 ηνπ Ν. 4172/2013) αιιά θαη γηα ηελ 

αλάξηεζε ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο απηνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ ζαο, όπσο 

επίζεο θαη γηα ηε δεκνζίεπζε απηήο ζε κία (1) εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη αλ 

δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα όξηα ηνπ λνκνύ πνπ εδξεύεη ν 

Οξγαληζκόο ζαο.   

 

 

σνημμένα: 

Επικσρφμένο ανηίγραθο ηοσ  

Προϋπολογιζμού 

Εζφη. Διαν. 

Υρον. Αρτ. 

Κοινοποίηζη: 

Δήμο  Λίμνης Πλαζηήρα 

Μορθοβούνι 

Σ.Κ. 43 100 

            
Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

 ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ   

 

 

 

ΗΛΘΑ ΣΕΛΘΓΚΑ 

ΑΔΑ: ΩΛΙΗΟΡ10-Ψ1Τ
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