
 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΛΟΥ 2011 

 

 

Ποέξει να εξιπθμανςεί όρι θ διαδικαπία καράοριπθτ ρνυ ξονϋξνλνηιπμνύ ήραν 
εκαιοερικά δύπκνλθ δεδνμέννυ όρι ν ΔΝΠΑΠ  ςα έξοεξε να «πυνςέπει» πε νικνννμικό 
εξίξεδν ξένρε διαζνοερικά ΜΠΔΔ. 

 
Παοόλα αυρά όμστ ξονπξαςήπαμε να  λάβνυμε υξόγθ ματ όλετ ριτ 

ξαοαμέρονυτ  ώπρε ν ξονϋξνλνηιπμότ να είναι όπν ρν δυναρόν ξιν οεαλιπρικότ. 
 
Άλλσπρε ν ξονϋξνλνηιπμότ αξνρελεί ένα εοηαλείν με ρν νξνίν καςνοίφννραι ρα 

όοια ξνυ μξνοεί να κινθςεί ν ΔΝΠΑΠ. Παοάλλθλα ματ δίνεραι θ δυναρόρθρα με ρθν 
διαδικαπία ρθτ αναμόοζσπθτ να πυμξλθοώννυμε ή να αναδιαράππνυμε ρνυτ κσδικνύτ 
ανάλνηα με ριτ ανάηκετ ρνυ. Γξιξλένν θ εζαομνηή ρνυ Π.Δ. 113/2010 ςα δίνει ξλένν 
ρθν ξοαημαρική εικόνα ρθτ εκρέλεπθτ ρνυ ξονϋξνλνηιπμνύ και ρθτ νικνννμικήτ 
καράπραπθτ ρνυ Νοηανιπμνύ (Έπνδα – Έκνδα). Οαυρόχοννα κάςε ενδιαζεοόμενντ ςα 
μξνοεί να  ενθμεοώνεραι ηια ρα νικνννμικά πρνιχεία αξό ρν διαδίκρυν.  

 
Ν ξονϋξνλνηιπμότ ξαονυπιάφει ρν εύοντ ρσν επόδσν και εκόδσν πρν νξνίν ςα 

κινθςεί ν ΔΝΠΑΠ  ξονκειμέννυ να ξαοάπχει ριτ ξονβλεξόμενετ υξθοεπίετ ξοντ ρνυτ 
δθμόρετ. 

 
Ν ρύξντ ξνυ ξονϋξνλνηιπμνύ καςνοίπρθκε με ρθν υξ’ αοιςμ. 7028/2004 

(Π.Γ.Κ.253Β) υξνυοηική αξόζαπθ, όξστ αυρή ρονξνξνιήςθκε με ριτ 
υξ΄αοιςμ.64871/15.11.2007 (Π.Γ.Κ 2253 Β’ ) και 70560/16.11.2009 (Π.Γ.Κ 2394 Β’). 
Λε ρθν υξ΄αοιςμ. 3966/24.1.2011 Κ.Π.Α. ξνυ ξαοέχννραι νδθηίετ ηια ρθν καράοριπθ ρνυ 
ξονϋξ/πμνύ. 

 
Διαιοείραι πε δύν μέοθ:  
 
Σρν μέοντ Ι ξεοιλαμβάνει ρα έπνδα και ρν μέοντ ΙΙ ριτ δαξάνετ -

πυμξεοιλαμβαννμέννυ ρνυ αξνςεμαρικνύ. 
 
ρν μέοντ Ι ρα έπνδα ρακιννμνύνραι με κοιρήοιν ρθν ξονέλευπή ρνυτ. Λε ρνν 

ροόξν αυρό και ν νόμιμντ ξοννοιπμότ ρσν επόδσν διαπζαλίφεραι και θ ακοιβήτ 
αξεικόνιπθ ρσν εξενδυρικών δυναρνρήρσν ρνυ ξονϋξνλνηιπμνύ εξιρυηχάνεραι. 

 
ρν μέοντ ΙΙ (δαξάνετ) υξάοχνυν κεζάλαια Α,Β,Γ,Δ,Γ, εκόδσν και νι δαξάνετ 

ρακιννμνύνραι καρά είδντ . 
 
 



 

ΛΓΞΝΣ Ι: ΓΣΝΔΑ 
 
Σρα έπνδα ρνυ ξονϋξνλνηιπμνύ διακοίνννραι πριτ ακόλνυςετ νμάδετ: 
 
1. Οακρικά έπνδα (1.382.500 €): Οα ξνπά ξνυ έχνυν ηοαζεί είναι όλα ρα 
ςεπμνςερθμένα έπνδα ρνυ ΔΝΠΑΠ, ξονεοχόμενα κυοίστ αξό μιπςώμαρα(άοςον 253 
ΔΚΚ) , εκμεράλλευπθ διαζθμιπρικών χώοσν(άοςον 56 Μ. 2725/99), ακινξνίθπθ 
ηθξέδσν(5χ5& 11χ11), κυλικείνυ ςεοιννύ κινθμαρνηοάζνυ, αυρόμαρετ μθχανέτ  
ξώλθπθτ, ειπζνοέτ, και αξό ρνν ΚΑΠ(Μ.2880/01 άοςον 14) αλλά και ρα χοήμαρα ρνυ 
Δήμνυ βάπει ρνυ ΦΓΚ ίδουπθτ ρνυ ΔΝΠΑΠ (ΦΓΚ 877/ρβ/17-05-11). Για ρα 
ξονϋξνλνηιπςένρα έχνυν λθζςεί υξόγθ εξίπθτ νι ανρίπρνιχετ αξνζάπειτ ρσν Δ.Σ. ρσν 
ξοώθν ΜΠΔΔ αλλά και πρνιχεία ρσν αξνλνηιπμών ρνυτ.  
 
2. Έκρακρα έπνδα (71.000 €) : Οα ξνπά ξνυ έχνυν ηοαζεί πρνυτ ανρίπρνιχνυτ 
κσδικνύτ αοιςμνύτ είναι ξνπά αξό ριτ εξιχνοθηήπειτ Πξνυοηείσν όξστ ξ.χ. 
Πξνυοηείνυ Πηείατ(ειδική ηοαμμαρεία αςλθριπμνύ), Πξνυοηείνυ Παιδείατ ρα νξνία κάςε 
χοόνν ξοέξει να δίδννραι πρα ανάλνηα ΜΠΔΔ ηια να υλνξνιήπνυν ξονηοάμμαρα ρσν εν 
λόησ Πξνυοηείσν. Νριδήξνρε άλλν ξονκύγει ςα ηοαζεί πρνν ξονϋξνλνηιπμό, μερά αξό 
αναμόοζσπθ. Γξίπθτ έχνυν ηοαζεί ξνπά ξνυ ςα ειπξοαχςνύν αξό δσοεέτ και 
χνοθηίετ. 
 
3. Έπνδα ξαοελςόνρσν νικνννμικών ερών (Π.Ν.Γ) ξνυ βεβαιώνννραι ηια 
ξοώρθ ζνοά (53.000 €): Γδώ ξονβλέξννραι θ έπνδα ξνυ ςα βεβαισςνύν μέπα πρθ 
νέα χοήπθ (2011) και αζνονύν εξιχνοθηήπειτ ρθτ ΓΓΑ 
 
4. Γιπξοάκειτ δανείσν και αξαιρήπεσν αξό (Π.Ν.Γ.) Παοελςόνρα Νικνννμικά 
Έρθ (135.332,82 €): 
Αζνονύν ξνπά αξό εξαναβεβαιώπειτ ξονθηνυμένσν ερών (ΓΓΑ) .  
 
5. Γιπξοάκειτ υξέο ρνυ Δθμνπίνυ ροίρσν και εξιπρονζήτ χοθμάρσν  
(112.000 €): Σρνυτ κσδικνύτ αυρήτ ρθτ καρθηνοίατ έχνυν εηηοαζεί ξνπά ρα νξνία 
αζνονύν ρνν ΦΠΑ ξαοεχνμένσν υξθοεπιών  και αξνδίδννραι αξό ρνν ΔΑΝΠ. 

 
6. Ροθμαρικό υξόλνιξν ξονθηνύμενθτ χοήπθτ (220.000 €): Σρα ξνπά ρσν 
καρθηνοιών ρνυ χοθμαρικνύ υξνλνίξνυ είναι αυρά ξνυ διαμνοζώςθκαν πριτ 
16/05/2011. 
 

Μα πθμεισςεί  όρι όλα ρα νέα  ΜΠΔΔ  ξονπξαςνύν να ξονπαομνπρνύν όπν ρνν 
δυναρόν ηοθηνοόρεοα και αξνρελεπμαρικόρεοα πρν εκσρεοικό ρνυτ ξεοιβάλλνν. Αυρό, 
ηιαρί έχνυν κλθςεί να εζαομόπνυν μια δινικθρική μεραοούςμιπθ πε μια χοννική πριημή 
καρά ρθν νξνία έχνυν ξονκύγει νέετ Δθμνρικέτ Αοχέτ, υξάοχει νικνννμική κοίπθ θ 
νξνία κεκινάει 

αξό ρν κοάρντ και ριτ υξνχοεώπειτ ρνυ ξοντ ριτ ζνοείτ ρθτ Γενικήτ Κυβέονθπθτ 
(Πξνυοηεία – ΝΟΑ) και καραλήηει με δυπμενέπραρα αξνρελέπμαρα πρνυτ ξνλίρετ ξνυ 
είναι κάρνικνι ρσν Δήμσν.  

 
Γξιξλένν καλνύμαπρε να εζαομόπνυμε αξνλύρστ ρν νόμν δεδνμέννυ όρι 

ελεηχόμαπρε ηια ριτ ενέοηειέτ ματ ρόπν αξό ξλευοάτ ύγνυτ δαξανών όπν και αξό 
ξλευοάτ αξνρελεπμαρικήτ είπξοακθτ ρσν επόδσν ρνυ ΔΝΠΑΠ. Η νξνιαδήξνρε 
καςυπρέοθπθ ςα εξιζέοει ανάλνηετ κυοώπειτ ξοντ ρνυτ υξευςύννυτ.  

 
Ωτ εκ ρνύρνυ έηινε ξονπξάςεια έρπι ώπρε να αξνρυξσςνύν ρα έπνδα με βάπθ 

ρα ξοαημαρικά πρνιχεία αξόδνπήτ ρνυτ. 
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ΔΙΑΓΞΑΛΛΑ Ι: ΓΣΝΔΑ 
 
 

1 Οακρικά έπνδα  1.382.500 χ 
2 Έκρακρα έπνδα 71.000 χ 
3 Έπνδα ξαοελςόνρσν νικνννμικών ερών (Π.Ν.Γ) ξνυ βεβαιώνννραι ηια ξοώρθ 

ζνοά 53.000 χ 
4 Γιπξοάκειτ δανείσν και αξαιρήπεσν αξό (Π.Ν.Γ.) Παοελςόνρα Νικνννμικά Έρθ 

135.332,82 χ 
5 Γιπξοάκειτ υξέο ρνυ Δθμνπίνυ  ροίρσν και εξιπρονζήτ χοθμάρσν 112.000 χ 
6 Ροθμαρικό υξόλνιξν ξονθηνύμενθτ χοήπθτ 220.000 χ 

 
 

ΣΠΜΝΖΝ ΓΣΝΔΩΜ= 1.973.833 € 
 

 

ΛΓΞΝΣ ΙΙ: ΔΑΠΑΜΓΣ 
 

 
Νι ξιπρώπειτ ξνυ αναηοάζννραι πρνν ξονϋξνλνηιπμό ρνυ έρνυτ 2011 έχνυν 

ακινλνηθςεί να καλύγνυν ριτ αξνλύρστ αναηκαίετ και εξιβεβλθμένετ δαξάνετ ξνυ 
εμξίξρνυν πρνυτ πκνξνύτ ρνυ Νοηανιπμνύ. Γξίπθτ εξιδίσκθ είναι διαρθοθςεί θ Αοχήτ 
ρθτ Μνμιμόρθρατ ρσν δαξανών καςώτ ν ξονϋξνλνηιπμότ δεν ςέρει κανόνετ δικαίνυ 
αλλά πκνξεί πρθν εζαομνηή ρσν κείμενσν νόμσν. 
 
Ον μέοντ ΙΙ ρνυ ξονϋξνλνηιπμνύ διακοίννυμε ριτ ακόλνυςετ νμάδετ: 
 

 Λειρνυοηικέτ δαξάνετ χοήπθτ 
 Γξενδύπειτ 
 Πλθοσμέτ Π.Ν.Γ, λνιξέτ αξνδόπειτ και ξονβλέγειτ 
 Αξνςεμαρικό 

 
 



 
Νι ξαοαξάνσ νμάδετ πρν κείμενν ρνυ ξονϋξνλνηιπμνύ αναζέοννραι στ  

«κεζάλαια». 
 
Ον κεζάλαιν Α ξεοιλαμβάνννραι νι λειρνυοηικέτ δαξάνετ, πρν κεζάλαιν Β νι 

εξενδύπειτ, πρν κεζάλαιν Γ νι ξλθοσμέτ ξαοελςόνρσν νικνννμικών ερών, 
λνιξέτ αξνδόπειτ και ξονβλέγειτ και πρν κεζάλαιν Δ ρν αξνςεμαρικό. Όξστ 
αναζέοςθκε, νι δαξάνετ ξαοακνλνυςνύνραι ρόπν καρά είδντ όπν και καρά υξθοεπία. Για 
ρνν λόην αυρό, νι κσδικνί αοιςμνί ρσν κεζαλαίσν Α (λειρνυοηικέτ δαξάνετ) και Β’ 
(εξενδύπειτ) εξαναλαμβάνννραι πε κάςε μια αξό ριτ υξθοεπίετ νι νξνίετ 
καρνννμάφννραι πρνν ξονϋξνλνηιπμό 
 
 
ΓΙΔΙΚΝΟΓΞΑ: 
 
Νι ξοσρνηενείτ δαξάνετ (Ζειρνυοηικέτ δαξάνετ χοήπθτ ΚΓΦ. Α  1.512.500,00χ) 
ηια ρν έρντ 2011 αζνονύν : 
 

 Οθ μιπςνδνπία κάςε είδνυτ ξονπσξικνύ (μόνιμνι, ανοίπρνυ, πυμβαπινύχνι) πριτ 
νξνίετ ξεοιλαμβάνννραι νι αξνδνχέτ(μιπςνί, έκνδα κίνθπθτ, υξεοσοίετ, 
εοηνδνρικέτ ειπζνοέτ, μέπα αρνμικήτ ξονπραπίατ, εξιμόοζσπθ) ρνυ ΔΝΠΑΠ, 
έκνδα ξαοάπραπθτ Πονέδονυ –Ανριξονέδονυ, μελών Δ.Σ., ειδικνύ πυμβνύλνυ 
Δ.Σ., αμνιβέτ μιπςώπεσν έοησν κ.λξ.  

 Οιτ καραναλσρικέτ δαξάνετ πριτ νξνίετ ξεοιλαμβάνννραι: 
Α) Νι λειρνυοηικέτ δαξάνετ ηια απζάλιπροα – μιπςώμαρα κριοίσν – ΔΓΗ – ΝΟΓ – 
ΓΠΔΑΠ –ραχυδονμικά ρέλθ  κ.λξ. 
Β) Νι δαξάνετ ηια πυνρήοθπθ κριοίσν, μθχανθμάρσν, εκνξλιπμνύ κ.λ.ξ. 
Γ) Νι ξονμήςειετ ηια ηοαζική ύλθ – ανραλλακρικά – υλικά καςαοιόρθρατ – 
καύπιμα – λιξανρικά-υλικά κριοίσν- υλικά ζαομακείνυ κ.λξ. 

 Οιτ δαξάνετ ηια δθμόπιετ πχέπειτ (ξονβνλήτ δοαπρθοινρήρσν ρνυ ΔΝΠΑΠ, 
ριμθρικέτ διακοίπειτ δώοα κ.λ.ξ.) 

 Οιτ πυνδονμέτ πε θλεκροννικά μέπα κ.λ.ξ. και ριτ δθμνπιεύπειτ ηια ξονκθούκειτ 
κ.λ.ξ. 

 Οα έκνδα ηια ξνλιριπρικέτ(εκδθλώπειτ, διαλέκειτ, αννικρό Πανεξιπρήμιν κ.λ.ξ.) & 
αςλθρικέτ δοαπρθοιόρθρετ (καλνκαιοινό camp, αςλθρικό υλικό, αςλθρικέτ 
δοαπρθοιόρθρετ ) 

 
Σρνν ρνμέα ρσν εξενδύπεσν Β ΚΓΦ. ηια ρν 2011(43.000χ) : 
 

 Αηνοά εκνξλιπμνύ ηια ρνν αςλθριπμό, υλικό ηια ρνν Πνλιριπμό και ρν Πεοιβάλλνν   
 Λθχαννηοάζθπθ όλνυ ρνυ ΔΝΠΑΠ  

 Νικνννμική υξθοεπία ( ξονϋξνλνηιπμότ, αξνλνηιπμότ, έλεηχντ 
ειπξοάκεσν, λνηιπρήοιν κ.λ.ξ.) 

 Δινικθρική υξθοεπία (ηοαζείν ξονπσξικνύ, ξοσρόκνλλν )  
 Πξθοεπία Λάοκερινηκ  
 Σραριπρικά πρνιχεία αςλνυμένσν, έλεηχντ ξλθοσμήτ αςλνυμένσν 
 Ηλεκροννική διαχείοιπθ υλικνύ, 

 Αηνοά ζνοθρών υξνλνηιπρών  ηια πυνρννιπμό με ρθ μθχαννοηάνσπθ  
 Διαμόοζσπθ χώοσν ηοαζείσν ηια αξνδνρικόρεοθ λειρνυοηία  

 
 
Σρν κεζάλαιν Γ  (372.333χ) Π.Ν.Γ. έχνυν ξονβλεζςεί νι ξαοακάρσ ξιπρώπειτ: 

 
 Αμνιβέτ αιοερών ηια ξεοαπμένα νικνννμικά έρθ  
 Δαξάνετ ηια αναλώπιμα ξεοαπμένσν νικνννμικών ερών 



 Διάζνοα έκνδα και λνιξά έκνδα ξεοαπμένσν νικνννμικών ερών 
 Έοηα ξνυ δεν έχνυν ξεοαρσςεί λόησ νικνννμικών νζειλών  
 Φνονλνηικά ξοόπριμα, ξονπαυκήπειτ, ΦΠΑ ξεοαπμένσν νικνννμικών ερών 
 Νζειλέτ απζαλιπρικών ραμείσν ξεοαπμένσν νικνννμικών ερών 
 ΦΠΑ 
 Παηία ξονκαραβνλή  

 
 
ΚΓΦΑΛΑΙΝ Δ   ΑΠΝΕΓΛΑΟΙΚΝ  46.000χ   
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ΔΙΑΓΞΑΛΛΑ ΙΙ: ΔΑΠΑΜΓΣ 

 
 

Α – Λειρνυοηικέτ Δαξάνετ 1.512.500,00 χ 
Β – Γξενδύπειτ  43.000 χ 
Γ - ΠΝΓ 372.333 χ 
Δ - Αξνςεμαρικό 46.000 χ 

 
 

ΣΠΜΝΖΝ ΔΑΠΑΜΩΜ: 1.973.833€ 


