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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ήµος Μαραθώνος 08/01/2021
Α. Π.: Εισερχ. 199
Α. Π. Αποστολέα: 1198
Αθήνα, 07/01/2021
Ηµ/νία Αποστολής: 07/01/2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθ. πρωτ.: 1198

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση

:

Κατεχάκη 56

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας :

115 25 Αθήνα

Δήμο Μαραθώνα

Πληροφορίες :

Ν. Αρτεμάκης

Τηλέφωνο

2132035661

:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ: Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μαραθώνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.
2503/1197 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α’) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Το β.δ. 15-7/15-6-1959 (ΦΕΚ 114 Α’) “περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων”.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 155, της παρ. 1 του άρθρου 158 και του άρθρου 161 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και με την παρ.1 του
άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 49 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του
ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’) και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
4623/19 (ΦΕΚ 134 Α’).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
78 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α') και αντικαταστάθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129 Α') και εκ νέου με την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α').
8. Την υπ’ αριθμ. 108/72349/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την παροχή
διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 84277/27-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ψήφιση
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος των δήμων».
10.Την υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης» (ΦΕΚ 3170 Β’).
11.Την υπ’ αριθμ. 693/2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μαραθώνα.
12.Την υπ’ αριθμ. 185/10-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνα, με Α.Δ.Α.
Ω1ΒΣΩΛΜ-86Κ, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
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13.Την υπ’ αριθμ. 45873/17114/01-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 2055 Β’).
14.Την υπ’ αριθμ. οικ. 214/107/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ
Τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαραθώνα οικονομικού έτους 2021 ως εξής:
Α. Ως προς τα Έσοδα: όπως προϋπολογίσθηκαν.
Β. Ως προς τα Έξοδα: όπως προϋπολογίσθηκαν.
Η ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού είναι η παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ
0
Τακτικά
1
Έκτακτα

10.079.430,08 €
34.688.571,22 €

ΕΞΟΔΑ
6 Έξοδα χρήσης
7 Επενδύσεις

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

1.101.824,06 €

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. &
λοιπές αποδόσεις

3

Εισπράξεις από δάνεια
και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.

13.736.517,11 €

9

Αποθεματικό

4

Εισπράξεις υπέρ
Δημοσίου & τρίτων

4.218.625,00 €

Χρηματικό Υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ

11.967.783,51 €
75.792.750,98 €

5

ΣΥΝΟΛΟ

22.746.609,46 €
36.512.775,97 €
16.278.442,81 €
254.922,74 €

75.792.750,98 €

Συνημμένα σας επιστρέφουμε δύο (2) επικυρωμένα τεύχη προϋπολογιστικών πινάκων.
Ο Δήμος να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του
ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’), καθώς και για την
ανάρτηση σε ιστοσελίδα και την δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 άρθρου ν. 3852/2010 και της παρ. 10 του άρθρου 77 του
ν. 4172/2013.
Παρατηρήσεις:
Μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2020 να προβείτε σε αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού
σας οικονομικού έτους 2021, ούτως ώστε:
1. Να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη τους, όπως αυτά
θα έχουν διαμορφωθεί την 31η-12-2020, προκειμένου να καταστεί αυτός ρεαλιστικός, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 Κ.Υ.Α..
2. Να ισοσκελιστούν οι υποκατηγορίες 412 και 822.
3. Να ισοσκελιστούν οι υποκατηγορίες 413 και 823.
4. Να ισοσκελιστούν οι υποκατηγορίες 414 και 824.
5. Να ισοσκελιστούν οι Κ.Α. 4212 και 00.8251.
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Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 12 του ά. 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 Κ.Υ.Α., στην
περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες
παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές
εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε
βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελεγκτικό
Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 πράξη 97/2014).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
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