ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23/11/2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθ. πρωτ.: 148358

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση

: Κατεχάκη 56

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα

1) Δήμους αρμοδιότητάς μας

Πληροφορίες : Ν. Αρτεμάκης

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν

Τηλέφωνα

Μ. Τζεμπελίκος

τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ.)

Γ. Δημητρακόπουλος

2) Συνδέσμους αρμοδιότητάς μας

: 2132035661
2132035654

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

2132035681

Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. &
Αναπτυξιακής Πολιτικής
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης &
Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ: Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δήμων, Ν.Π.Δ.Δ. και Συνδέσμων οικονομικού
έτους 2022 – Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μορφή αυτών.
Στα πλαίσια τήρησης των οριζόμενων προθεσμιών ψήφισης και επικύρωσης των προς
υποβολή Προϋπολογισμών και ψήφισης και έγκρισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης
(Ο.Π.Δ.), όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) και τροποποιήθηκε από τις
περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), καθώς και των
οδηγιών κατάρτισης και ελέγχου αυτών, όπως παρασχέθηκαν με την έκδοση της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
(ΦΕΚ 3291 Β’), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4172/2013, όπως ισχύει και του
άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και
κωλύματα στο στάδιο του ελέγχου από την Υπηρεσία μας λόγω προσκόμισης ελλιπούς φακέλου, σας
παραθέτουμε τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τον υποβληθέντα
προς έγκριση στην Υπηρεσία μας Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, τα οποία είναι τα εξής:
1)

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισμού, η οποία, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν.4172/2013 όπως ισχύει, λαμβάνεται έως τη 15η
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Νοεμβρίου σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. Η απόφαση θα μας αποσταλεί έχοντας τον
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.) του Προγράμματος Διαύγεια και θα περιλαμβάνει όλο το
τεύχος του προϋπολογισμού (δηλαδή όλους του Κ.Α. εσόδων και εξόδων ανά υπηρεσία) και όχι μόνο
την συνοπτική κατάσταση αυτού. Επιπλέον, θα είναι σε μορφή κατάλληλη για αναζήτηση και δεν θα
είναι σαρωμένο αντίγραφο πράγμα που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε αναζήτηση εντός του αρχείου.
Στο εισηγητικό μέρος της απόφασης θα γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ειδική συνεδρίαση και
θα αποτυπώνονται με ξεκάθαρο τρόπο η ύπαρξη ή όχι εναλλακτικών προτάσεων και η τήρηση της
διαδικασίας που περιγράφεται στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Ακόμα, η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από την πρόσκληση και το αποδεικτικό δημοσίευσης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013
όπως

ισχύει,

αναρτάται

στην

ιστοσελίδα

του

οικείου

δήμου

συνοπτική

κατάσταση

του

προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το συμβούλιο, και δημοσιεύεται σε μία (1)
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που
εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήμος, χωρίς η παράλειψη της
δημοσίευσης αυτής να επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των Δήμων, η αντίστοιχη
απόφαση πρέπει να είναι της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, καθώς την αρμοδιότητα έγκρισης
των προϋπολογισμών τους την έχει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Όσον αφορά τους Συνδέσμους, η αντίστοιχη απόφαση θα είναι του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του ν. 3463/2006, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.
2)

Ηλεκτρονικό αρχείο του τεύχους του προϋπολογισμού όπως ψηφίστηκε σε μορφή κατά την

οποία θα είναι δυνατή η αναζήτηση εντός του αρχείου και όχι σαρωμένο αντίγραφο γεγονός το οποίο
καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε αναζήτηση εντός του αρχείου. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κ.υ.α., ο ψηφισθείς
προϋπολογισμός υποβάλλεται στις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων αρχές σε ηλεκτρονική
μορφή σε αρχείο τύπου excel.
Δεν θα μας αποσταλούν έντυπα τεύχη του προϋπολογισμού, καθώς δεν θα γίνονται
δεκτά από την Υπηρεσία μας και θα επιστρέφονται.
3)

Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας περί κατάρτισης σχεδίου του

προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3852/2010
και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021 κ.υ.α., το συμβούλιου της Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού
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εξόδων της Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το
Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του την οποία έχει διαβιβάσει στο Συμβούλιο της Κοινότητας έως
το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους
αυτής, και β) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων προς το Συμβούλιο της Κοινότητας.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας απόφασης, θα μας αποστείλετε έγγραφο στο οποίο θα
αιτιολογείται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς η μη ύπαρξή της.
4)

Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με

τις διατάξεις της περίπτωσης δ του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν.
4172/2013 όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας πράξης, θα μας αποστείλετε έγγραφο στο οποίο θα
αιτιολογείται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς η μη ύπαρξή της.
5)

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με

τις διατάξεις της περίπτωσης στ της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και της παρ.
5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, θα μας αποστείλετε έγγραφο στο οποίο θα αιτιολογείται
σαφώς, ειδικώς και επαρκώς η μη ύπαρξή του.
6)

α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού

(αυτού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ 18 Α’), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού), η οποία θα έχει αναρτηθεί στο
Πρόγραμμα Διαύγεια και η οποία θα συνοδεύεται από την πρόσκληση και το αποδεικτικό
δημοσίευσης.
β) Μεταγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα έχει αναρτηθεί στην
Διαύγεια και η οποία θα συνοδεύεται από την πρόσκληση και το αποδεικτικό δημοσίευσης, σε
περίπτωση τυχόν υποδείξεων στη γνώμη του Παρατηρητηρίου, οδηγιών από το Υπουργείο
Εσωτερικών και ανάλογης διαμόρφωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού.
Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων, οι αντίστοιχες αποφάσεις θα είναι του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως
ισχύει.
Όσον αφορά τους Συνδέσμους, οι αντίστοιχες αποφάσεις θα είναι της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
7)

Αιτιολογική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής (Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα

Ν.Π.Δ.Δ. και Εκτελεστικής Επιτροπής όσον αφορά τους Συνδέσμους), στην οποία εκτός της
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αναλυτικής και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης των εγγραφών εσόδων και εξόδων που εισάγονται στον
προϋπολογισμό, θα γίνεται ειδική μνεία α) στις τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του
προϋπολογισμού, σε συνέχεια της γνώμης του Παρατηρητηρίου και των οδηγιών που παρασχέθηκαν
από το Υπουργείο Εσωτερικών, β) στο μήνα αναφοράς των οικονομικών δεδομένων βάσει των
οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός και γ) στα σημεία όπου το υποβληθέν προς έγκριση σχέδιο
του προϋπολογισμού διαφοροποιείται από το υποβληθέν στο Παρατηρητήριο σχέδιο, αναφέροντας
αναλυτικά τους λόγους αυτής της διαφοροποίησης.
8)

Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με
τις αναγκαίες προσαρμογές.
Υπενθυμίζεται ότι χωρίς την γνώμη του Παρατηρητηρίου η Υπηρεσία μας δεν δύναται να
επικυρώσει προϋπολογισμό.
9)

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Η

απόφαση θα μας αποσταλεί έχοντας τον Α.Δ.Α. και ολόκληρο το τεχνικό πρόγραμμα θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από την πρόσκληση και το
αποδεικτικό δημοσίευσης.
Στο εισηγητικό μέρος της απόφασης θα αποτυπώνονται με ξεκάθαρο τρόπο η ύπαρξη ή όχι
εναλλακτικών προτάσεων και η τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρ. 5 του άρθρου
208 του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε από το άρθρο 191 του ν. 4555/2018 και αντικαταστάθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4623/2019.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
όπως ισχύει, για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση
τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
2 της υπ’ αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κ.υ.α., για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού
από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το
περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και
ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού. Επίσης, το τεχνικό πρόγραμμα
περιλαμβάνει διακριτά τα έργα που θα εκτελεστούν εντός του έτους, το ύψος της δαπάνης τους, τον
Κ.Α. του προϋπολογισμού που βαρύνει και την πηγή χρηματοδότησής τους.
Όσον αφορά τους Συνδέσμους, η αντίστοιχη απόφαση θα είναι του Διοικητικού Συμβουλίου.
10)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

οι οποίες θα μας αποσταλούν έχοντας Α.Δ.Α.
Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων, οι αντίστοιχες αποφάσεις περί επιβολής δικαιωμάτων
και εισφορών θα είναι του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Όσον αφορά τους Συνδέσμους, η αντίστοιχη απόφαση περί καθορισμού των εισφορών των
Δήμων – μελών τους θα είναι του Διοικητικού Συμβουλίου.
11)

α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Ο.Π.Δ. του Δήμου.
β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης του Ο.Π.Δ. του Δήμου.
γ) Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που είναι ενταγμένα στο

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ., υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση») περί
ψήφισης των πινάκων στοχοθεσίας αυτών.
δ) Τους πίνακες στοχοθεσίας σε ηλεκτρονική μορφή excel.
Όλες οι αποφάσεις θα μας αποσταλούν έχοντας Α.Δ.Α. και θα περιλαμβάνουν τους
αντίστοιχους πίνακες σε ευδιάκριτη μορφή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, το
Δημοτικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό
συνεδρίαση, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο οι αποφάσεις να είναι διακριτές.
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος των προϋπολογισμών και των Ο.Π.Δ. από την
Υπηρεσίας μας, η απόφαση περί ψήφισης του Ο.Π.Δ. θα μας αποστέλλεται και ως δικαιολογητικό
ψήφισης του προϋπολογισμού και με ξεχωριστό διαβιβαστικό προκειμένου να εγκρίνουμε το
Ο.Π.Δ..
Η διαδικασία αναφορικά με το Ο.Π.Δ. καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018
κ.υ.α. (ΦΕΚ 2942 Β’) όπως ισχύει, ενώ σχετικά είναι τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018,
65720/19-11-2018, 61528/28-09-2020, 80438/03-11-2021 έγγραφα και η υπ’ αριθμ. 8/17194/08-032019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία δίνονται διευκρινίσεις και τροποποιούνται
οι πρότυποι πίνακες στοχοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποχρέωση των στατιστικών
ανταποκριτών να αναρτήσουν τους πίνακες στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
του ΥΠ.ΕΣ. ταυτόχρονα με την υποβολή του Ο.Π.Δ. στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, την υποχρέωση
πληρότητας των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. που πρέπει να περιέχονται στα Ο.Π.Δ. αυτών
σύμφωνα με το Μ.Φ.Γ.Κ. και την υποχρέωση πληρότητας, ορθότητας και συμφωνίας των πινάκων
που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον
Κόμβο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018
κ.υ.α., το Ο.Π.Δ. του Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων
του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, με την φράση
Ο.Π.Δ. Δήμου νοείται το σύνολο των ανωτέρω πινάκων και κατ’ επέκταση δεν είναι ορθή η φράση
«το Ο.Π.Δ. Δήμου» όταν γίνεται αναφορά μόνο στον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, ενώ η φράση
«το Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ.» δεν υφίσταται.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018
κ.υ.α., το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται , ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον
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προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο Ο.Π.Δ., στις
προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.
Προκειμένου να επικυρώσουμε τον προϋπολογισμό, είναι απαραίτητη η ψήφιση του Ο.Π.Δ., το
οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των υπόχρεων νομικών του
προσώπων. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις η ψήφιση των προϋπολογισμών και των πινάκων
στοχοθεσίας καθενός εξ αυτών απέχουν χρονικά αρκετά. Σε τέτοιες περιπτώσεις και για να μην
κωλύεται η όλη διαδικασία, κρίνεται σκόπιμη η ψήφιση του Ο.Π.Δ. σε περισσότερες από μία
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στην καθεμία θα
αναφέρεται ρητά ότι ψηφίζεται το Ο.Π.Δ. του Δήμου ως προς τον πίνακα ή τους πίνακες στοχοθεσίας
ορισμένων μόνο υπόχρεων φορέων. Με την ψήφιση των πινάκων όλων των φορέων θα αποστέλλεται
διαβιβαστικό στην Υπηρεσία μας με συνημμένες όλες αυτές τις αποφάσεις, ώστε να ελεγχθεί το
Ο.Π.Δ..
Οι Δήμοι που εποπτεύουν Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ., υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση») και τα οποία υποχρεούνται στην
κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του Ο.Π.Δ. θα μας αποστείλουν
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
περί ψήφισης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ.
Όσον αφορά τους Συνδέσμους, οι αντίστοιχες αποφάσεις θα είναι του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
12)

Βεβαίωση ταμειακής υπηρεσίας όσον αφορά το ύψος του χρηματικού υπολοίπου κατά το μήνα

αναφοράς ή τον τρόπο υπολογισμού αυτού, σε περίπτωση που δεν εγγράφεται το πραγματικό
χρηματικό υπόλοιπο του μήνα αναφοράς αλλά η πρόβλεψη αυτού κατά το τέλος της χρήσης.
Στην συγκεκριμένη βεβαίωση θα πρέπει να γίνεται και περαιτέρω ανάλυση των Κ.Α. της
ομάδας 5 “Χρηματικό Υπόλοιπο” ανάλογα με την πηγή προέλευσης του αδιάθετου χρηματικού
υπολοίπου και των Κ.Α. του εξόδου για τα οποία αυτά προορίζονται (παρ. Β.5.2 του άρθρου 3 της υπ’
αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κ.υ.α.).
Σε περιπτώσεις που υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν ή έχουν διαπιστωθεί
ταμειακά ελλείμματα θα πρέπει να γίνουν εγγραφές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κ.υ.α.
13)

Σε περίπτωση εγγραφής εσόδου από δάνειο:
α)

Εγκριτική

απόφαση

του

αρμόδιου

οργάνου

του

πιστωτικού

ιδρύματος

ή

του

χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα και
β) Απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα περί αποδοχής των όρων του δανείου.
Η ύπαρξη των δύο ανωτέρω δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την εγγραφή εσόδου από
δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β.5.1 της υπ’ αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κ.υ.α., όπου
αναφέρονται και οι αποκλειστικοί σκοποί για τους οποίους μπορούν οι Δήμοι να συνομολογήσουν
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δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Υπενθυμίζεται ότι από 18/09/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.
4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’): «Για τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.,
στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων,
ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ μέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους
εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης, χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν
εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και το π.δ. 169/2013 (Α’ 272).
Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το
διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται
απόφαση αποδοχής των όρων του μόνο από την οικονομική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, ή
από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά
παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)[…]».
Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο όργανο για την σύναψη δανείων που πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τέτοια δάνεια είναι αυτά που αφορούν το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
14)

Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί εγγραφής στον προϋπολογισμό του συνόλου των

υποχρεωτικών δαπανών όπως αυτές καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006
όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και το
άρθρο 9 του ν. 4350/2015, και ισχύει. Στην βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι έχει εγγραφεί το
σύνολο των υποχρεωτικών δαπανών που οφείλει να εγγράψει ο φορέας στον προϋπολογισμό του
και όχι απλά τα ποσά τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και αφορούν υποχρεωτικές
δαπάνες.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021

κ.υ.α.,

οι

ανωτέρω

δαπάνες

εγγράφονται

στον

προϋπολογισμό

κατά

προτεραιότητα.
15)

Ανακεφαλαιωτική βεβαίωση από το τμήμα μισθοδοσίας περί μισθοδοσίας του πάσης φύσεως

προσωπικού και αντιμισθίας Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών,
Ειδικών Συνεργατών και αιρετών.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021 κ.υ.α., για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση
προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της
από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.
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Στην περίπτωση κατά την οποία το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει προσωπικό θα μας
αποσταλεί έγγραφο στο οποίο θα βεβαιώνεται αυτό.
16)

Το ΦΕΚ σύστασης του κάθε νομικού προσώπου και η τυχόν τελευταία μόνο τροποποίηση

αυτού η οποία αφορούσε το ύψος της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς αυτά, από όπου θα
προκύπτει το ποσό το οποίο πρέπει να εγγράψει στον προϋπολογισμό του ο Δήμος ως έξοδο και το
νομικό πρόσωπο ως έσοδο.
17)

Την τελευταία απόφαση κάθε Συνδέσμου στον οποίο ο Δήμος είναι μέλος, η οποία αφορά τον

καθορισμό των ετήσιων εισφορών των Δήμων – μελών υπέρ αυτού και από την οποία θα προκύπτει
το ποσό το οποίο πρέπει να εγγράψει στον προϋπολογισμό του ο Δήμος ως έξοδο και ο Σύνδεσμος
ως έσοδο.
18)

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε περίπτωση χρηματοδότησης

κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 259 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποχρέωση λήψης της εν
λόγω απόφασης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Υπενθυμίζεται ότι από 09/08/2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4623/2019), σύμφωνα
με την περίπτωση κ.iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών
επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του ν. 3463/2006 λαμβάνεται από την Οικονομική
Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
19)

Βεβαίωση εγγραφής στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του συνόλου των

τοκοχρεολυτικών δόσεων η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση με το σύνολο των
τοκοχρεολυτικών δόσεων των συναφθέντων δανείων (ανά πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό
οργανισμό και ανά τόκους και χρεολύσια) και τους Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού στους οποίους
αυτές έχουν εγγραφεί, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021 κ.υ.α., στον προϋπολογισμό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεολυτικές δόσεις
των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς
οργανισμούς. Άλλωστε, σύμφωνα με τη περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006
όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και το
άρθρο 9 του ν. 4350/2015, και ισχύει, τα τοκοχρεολύσια δανείων είναι υποχρεωτικές δαπάνες.
20)

Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με το ύψος των οφειλών Π.Ο.Ε. κατά τον μήνα

αναφοράς ή τον τρόπο υπολογισμού αυτού, σε περίπτωση που στον προϋπολογισμό δεν εγγράφεται
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το πραγματικό ύψος των οφειλών του μήνα αναφοράς αλλά η πρόβλεψη αυτού μετά το τέλος της
χρήσης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015, οι
προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διασφαλίζουν ότι
όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιμολόγια στο τέλος του έτους μεταφέρονται στο
επόμενο οικονομικό έτος και εξοφλούνται κατά χρονική προτεραιότητα.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 9 του ν.
4071/2012, οι πιστώσεις για την πληρωμή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά
έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)». Επομένως, οι υποχρεώσεις αυτές στην ουσία αποτελούν οφειλές τιμολογηθέντων
δαπανών που για οποιαδήποτε αιτία δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός του οικονομικού
έτους στο οποίο είχαν προβλεφθεί, αναληφθεί και τιμολογηθεί. Δεν μεταφέρονται στους οικείους Κ.Α.
του νέου προϋπολογισμού, δηλαδή στους ίδιους Κ.Α. όπου αρχικά είχαν αναληφθεί, αλλά
αποτυπώνονται στους Κ.Α. της κατηγορίας 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)» και αποτελούν
εξορισμού υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στον νέο προϋπολογισμό και να αναληφθούν
κατά προτεραιότητα.
Στην εν λόγω βεβαίωση δεν θα γίνεται απλή καταγραφή των Κ.Α. της κατηγορίας 81
«Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)».
21)

Βεβαίωση εγγραφής στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του συνόλου των

δαπανών που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων και των
αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις για το οικονομικό έτος 2022.
Στην περίπτωση μη εγγραφής τέτοιων δαπανών, θα μας αποσταλεί βεβαίωση μη ύπαρξης
τέτοιων υποχρεώσεων για τον φορέα για το οικονομικό έτος 2022.
22)

Βεβαίωση εγγραφής στον προϋπολογισμό του συνόλου των πολυετών δαπανών ως προς το

ύψος αυτών που αφορούν στο οικονομικό έτος 2022 όπως αυτές έχουν αναληφθεί τα προηγούμενα
οικονομικά έτη.
Στην περίπτωση μη εγγραφής τέτοιων δαπανών, θα μας αποσταλεί βεβαίωση μη ύπαρξης
τέτοιων υποχρεώσεων για τον φορέα για το οικονομικό έτος 2022.
23)

Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία για κάθε έργο που είναι εγγεγραμμένο στον

προϋπολογισμό, θα αποτυπώνονται τόσο ο Κ.Α. εξόδου όσο και ο Κ.Α. εσόδου αυτού, ώστε να
αποτυπώνεται η πηγή χρηματοδότησής του, είτε αυτή προέρχεται από επιχορήγηση είτα από ιδία
έσοδα.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021 κ.υ.α., «[…] Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη,
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ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον
προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους
που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις,
ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται
ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την
κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται
αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της
δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε».
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των έργων στον προϋπολογισμό θα πρέπει να
συμπίπτουν με τις αντίστοιχες όπως αυτές αποτυπώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
24)

Έγγραφο στο οποίο θα αποτυπώνονται διακριτά όλοι οι Κ.Α. εσόδων που αφορούν

μεταβιβαστικές πληρωμές από άλλα Υπουργεία πλην του Υπουργείου Εσωτερικών, οι αποφάσεις –
πράξεις των Υπουργείων περί χρηματοδότησης του φορέα με αναφορά των Α.Δ.Α. καθεμίας εξ αυτών
και οι αντίστοιχοι Κ.Α. εξόδων.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ.
55040/21-07-2021 κ.υ.α., «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από άλλα
Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την
κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται
νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη
απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η
αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής
πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού
εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2021, διαφορετικά οι
εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση».
25)

Βεβαίωση ισοσκέλισης ανταποδοτικών εσόδων και εξόδων στην οποία θα αναφέρονται οι Κ.Α.

εσόδων και οι Κ.Α. εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Υπενθυμίζεται ότι στην παρ. Β.3 της υπ’ αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κ.υ.α. καταγράφονται
όσα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών εσόδων και εξόδων.
26)

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί ότι είναι απαραίτητο για τον έλεγχο του

προϋπολογισμού.
Όλες οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους προϊσταμένους
και όχι από αιρετούς.
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Οι Δήμοι θα μας αποστείλουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του
Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ. Ομοίως και τα Ν.Π.Δ.Δ. μέσω του Δήμου από τον οποίο εποπτεύονται. Από το
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας δεν θα πρωτοκολληθεί κανένα έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί σε
έντυπη μορφή.
Όσον αφορά τους Συνδέσμους οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ, θα
καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας σε έντυπη μορφή μόνο το διαβιβαστικό των
ανωτέρω στοιχείων και θα έχουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως ακριβώς περιγράφονται
παραπάνω, σε ηλεκτρονική μορφή είτε ψηφιακό δίσκο (CD) είτε σε φορητό αποθηκευτικό μέσο
(usb memory stick) το οποίο θα τους επιστραφεί μετά τη μεταφόρτωση αυτών στο Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ
από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας.
Με σκοπό τον όσο το δυνατόν πιο γρήγορο έλεγχο των προϋπολογισμών από την Υπηρεσία
μας, η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα έχει την εξής μορφή, χωρίς να αποκλίνει στο
ελάχιστο από αυτήν:
i.

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι σε ξεχωριστά/διαφορετικά αρχεία.

ii.

Η ονομασία των αρχείων θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Το όνομα του αρχείου θα
ξεκινάει από το νούμερο του δικαιολογητικού με βάση την ανωτέρω αρίθμηση και θα
συνεχίζει με μία σύντομη περιγραφή αυτού, π.χ. «1. Απόφαση υπ' αριθ. 300 Δημοτικού
Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού», «2. Προϋπολογισμός σε ηλεκτρονική
μορφή»,

«5.

Δικαιολογητικό

μη

ύπαρξης

πρακτικού

Δημοτικής

Επιτροπής

Διαβούλευσης», «10α. Απόφαση υπ' αριθ. 290 Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης
ανταποδοτικών τελών 2022», «10β. Απόφαση 280 Δημοτικού Συμβουλίου περί Φ.Η.Χ.
2022», «10γ. Απόφαση υπ' αριθ. 400 Οικονομικής Επιτροπής περί τελών κοιμητηρίων
2022», «12. Βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου», «14. Βεβαίωση υποχρεωτικών
δαπανών», «16α. ΦΕΚ σύστασης Ν.Π.Δ.Δ.», «16β. Τελευταίο ΦΕΚ τροποποίησης
ύψους χρηματοδότησης», «21. Βεβαίωση μη ύπαρξης υποχρεώσεων από δικαστικές
αποφάσεις», «22α. Βεβαίωση πολυετών δαπανών», «24. Απόφαση χρηματοδότησης
για έργο…», «22β. Απόφαση χρηματοδότησης για έργο…», «26. Αιτιολόγηση
υπέρβασης ανώτατου ορίου ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι».
iii.

Τα αρχεία θα ανέβουν στο Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ και θα μας αποσταλούν ως ένα αρχείο
συμπιεσμένο (π.χ. με τη μορφή .zip) και όχι σαν ξεχωριστό συνημμένο το καθένα.
Δηλαδή, στο σχέδιο του εγγράφου στο Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ θα υπάρχουν 2 αρχεία: 1ο) το
διαβιβαστικό και 2ο) το συμπιεσμένο, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά. Αυτό ισχύει και για τους Συνδέσμους ως προς την μορφή που θα είναι
τα αρχεία μέσα στο ψηφιακό δίσκο (CD) ή στο φορητό αποθηκευτικό μέσο (usb
memory stick).

iv.

Το θέμα της διαβίβασης στο Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ θα είναι «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΦΟΡΕΑ

2022»,

δηλαδή

με

κεφαλαία

γράμματα

και

χωρίς

διαλυτικά,
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π.χ.

«ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2022», «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
2022». Στη διαβίβαση του Ο.Π.Δ. το θέμα θα είναι «ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ»,
π.χ. «ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
v.

Ως αποδέκτης στο Σ.Η.Δ.Ε. ΙΡΙΔΑ θα είναι η επιλογή «τ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων (Τμηματάρχης)» και όχι (Γραμματεία).

Για την αποφυγή αγκυλώσεων, καθυστερήσεων και κωλυμάτων, σας εφιστούμε την προσοχή
και παρακαλούμε για την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω, καθώς σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες παρατηρηθούν ελλείψεις δικαιολογητικών ή αποκλίσεις από τη ζητηθείσα ανωτέρω
μορφή, ο προϋπολογισμός θα επιστρέφεται για την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση του
φακέλου.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Α. & Ν.Π.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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