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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

      Α) Των άρθρων 65, 72, 86, 238 και 266  του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και   της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύουν. 

      Β) Των άρθρων 155 έως 162 και 208 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και    Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/Α’ /8-6-2008), όπως ισχύουν. 

      Γ) Του  άρθρου 77 του  Ν.4172/13  (ΦΕΚ  Α 167) «Φορολογία εισοδήματος,  επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις», όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε με την παρ.1α&β του άρθρου 12 του 
ν.4623/2019.  

      Δ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄ 18), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 197 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
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ΘΕΜΑ: «Επικύρωση της αριθμ. 229/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παλαμά, περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2023». 
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Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 63 έως 66 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα 
επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων 
βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του  Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ Α’133/19.07.2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] κλπ.  

5. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010). 

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 49039/26-07-2022  Κ.Υ.Α.  «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – τροποποίηση της αριθμ. 
7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 73436/7-11-2022 
(Β΄ 5742) όμοια. 

7. Την αριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄ 9-2-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013 Εγκύκλιο αριθμ. 8 του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) με θέμα «Απεικόνιση των κωδικών αριθμών εσόδων & εξόδων του 
προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' βαθμού, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά τις 
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ'αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β' 9-2-2004) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α)». 

9. Την αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός 
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και 
παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που 
αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 

10. Την υπ’αριθμ. 86776/19.12.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1183/Τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Τζανακούλη του Γεωργίου, στη 
θέση του μετακλητού Γραμματέα Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 

11. Την αρ.πρωτ. 707/82672/17-11-2022/Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023».  

12. Την αριθμ. 108 72349/26-10-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης». 

13. Τις αριθμ. 1/2022 και 2/2022 αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Παλαμά. 

14. Τις αριθμ. 12/2022 (ΑΔΑ:Ω5ΜΗΩΞΛ-2Α3) και 13/2022 (ΑΔΑ:6ΨΡ5ΩΞΛ-7ΨΡ) 
αποφάσεις/εισηγήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά, σχετικά με 
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κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. 

15. Τις αριθμ. 325/2022 (ΑΔΑ:6ΦΧΛΩΞΛ-3ΡΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Παλαμά, σχετικά με κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. 

16. Το αρ.πρωτ. 3422/9-12-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α  με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του 
σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με την επωνυμία Δήμος Παλαμά». 

17. Την αριθμ. 220/2022 (ΑΔΑ:ΨΡΚΚΩΞΛ-7ΗΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, 
σχετικά με κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2023. 

18. Την αριθμ. 347/2022 (ΑΔΑ:9ΞΖ4ΩΞΛ-Ψ6Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Παλαμά, σχετικά με την κατάρτιση μέρους του Ο.Π.Δ. του Δήμου Παλαμά. 

19. Το με αριθμ. πρωτ. 10248/27-12-2022 έγγραφο του Δήμου Παλαμά, με τα οποία 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η αριθμ. 229/2022 (ΑΔΑ:ΩΣ3ΩΩΞΛ-ΕΤΔ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαμά  αναφορικά με ψήφιση του Προϋπολογισμού 
εσόδων – εξόδων και μέρους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2023 
καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά  αυτού.  

20. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 238 του ν.3852/2010 και την παρ.4 άρθρο 64 ν.4954/2022, 
ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υποκαθιστά στις αρμοδιότητες του τον 
Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Επικυρώνουμε την αριθμ. 229/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παλαμά που αφορά: 

α) Την έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 
2022, ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως: 
 
 
 

 

 

 

 

β) Την έγκριση μέρους του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2023 του Δήμου Παλαμά, που αφορά τον πίνακα 
οικονομικής στοχοθεσίας του Δήμου, χωρίς τα νομικά πρόσωπα αυτού που εντάσσονται στο 
Μ.Φ.Γ.Κ. 

Επισημαίνουμε ότι:  

α) Στον Κ.Α.Ε. 0441 του σκέλους των εσόδων, όπως εγγράψετε πίστωση που προέρχεται 
από την επιβολή του Τ.Α.Π. σύμφωνα με την συνημμένη βεβαίωση αρ. 11  (πέραν της πίστωσης 
που προέρχεται από την κατανομή βλ. ΑΔΑ:6Δ3Μ46ΜΤΛ6-ΚΜΛ). Ομοίως σύμφωνα με την 

ΕΣΟΔΑ:     20.557.650,55 €                 

ΕΞΟΔΑ:    20.521.830,60 €                       

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:            35.819,95 €           
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βεβαίωση αρ.21, διαγράψετε την πίστωση από τον Κ.Α. εσόδου 0468 (ο εν λόγω ΚΑΕ έχει 
μετονομασθεί). 

β) Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ και τις διατάξεις των άρθρων 23 και 66 παρ.12 
ν.4849/2021, όπως εγγράψετε πίστωση στον ΚΑ εσόδων (μετονομάσθηκε) 0125 ¨ Έσοδα από τη 
λειτουργία λαϊκών αγορών (αρ.23 ν.4849/2021)¨. Ομοίως, τα έσοδα που εγγράφονται στον Κ.Α. 
4142, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ (παράρτημα 2), αποδίδονται στον Κ.Α. εξόδων 8244 (και 
όχι στον 6718 υπηρ.00 όπου έχουν εγγραφεί).  

            Συνημμένα σας επιστρέφουμε δύο (2) αντίγραφα του Προϋπολογισμού επικυρωμένα 
από την υπηρεσία μας και σας επισημαίνουμε ότι οφείλετε να μεριμνήσετε για την 
ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77 
παρ.7 ν.4172/2013) αλλά και για την ανάρτηση συνοπτικής κατάστασης αυτού στην ιστοσελίδα 
του Οργανισμού σας, όπως επίσης και για τη δημοσίευση αυτής σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα και αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο 
Οργανισμός σας (άρθρο 77 παρ.10 ν.4172/2013).   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Συνημμένα: 
Επικυρωμένα αντίγραφα του  
Προϋπολογισμού 

Εσωτ. Διαν. 
Χρον. Αρχ. 

Κοινοποίηση: 
Δήμος Παλαμά 

 

            
Ο Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης   
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

 
 

Κωνσταντίνος Τζανακούλης 
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