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ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: «΄Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προκειµένου να 
πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 158 & 160 του Νόµου 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)».  
 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα 
από το τέλος  Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός 
του έτους που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, 
κατόπιν αποφάσεων  χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και 
αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, 
τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε 
βάση τον  προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις 
αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών 
εισφορών». 
 
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), 
όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
2 του Νόµου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για 
τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής: 
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους 
στις  συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής 
επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων. 
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' 
αποκοπή εξόδων  κίνησης. 
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη 
κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα 
τέλη ταχυδροµικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους 
καύσιµο και ελαιολιπαντικά. 
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή 
κοινοτικές  υπηρεσίες. 
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 



ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των 
προγραµµατικών  συµβάσεων. 
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε 
∆ήµος ή  Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική 
πράξη. 
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για 
την εξόφληση  των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους». 
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων και η προµήθεια 
υλικών και τροφίµων για την άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης. 
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραµµάτων 
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. 
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, 
εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών.  
  
Επίσης σύµφωνα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά  
κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 105/Α/26.08.2015) στο άρθρο 1 ορίζονται τα εξής : 
« 1. Οι περιπτώσεις δ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν3463/2006(Α΄114) 
αντικαθίστανται και προστίθεται τελευταία περίπτωση ιζ΄, ως ακολούθως :  
«δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καυσίµου 
και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των µηχανηµάτων και των 
οχηµάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, 
καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.» 
«η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης των οχηµάτων και των τελών 
κυκλοφορίας και διοδίων» 
«ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο 
ύδρευσης , αποχέτευσης, άρδευσής και ηλεκτροφωτισµού, η επισκευή του 
εξοπλισµού των σχολείων, των παιδικών σταθµών και των παιδικών χαρών και η 
εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.»  
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν3463/2006 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως :  
«1. Ώσπου να ισχύει ο νέος προϋπολογισµού, και πάντως όχι αργότερα από το 
τέλος Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµού του 
έτους που έχει λήξη, κατά παρέκκλιση κάθε άλλου γενικής ή ειδικής διάταξης, για 
την είσπραξη κάθε εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωµή µόνον:…¨» 
3. Η προθεσµία του άρθρου 73 του Ν.4331/2015(Α’ 69) παρατείνεται κατά δύο 
µήνες από την ηµέρα λήξης της.» 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και επειδή το οικονοµικό έτος 2015 έχει λήξει και δεν 
έχει ακόµα εγκριθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ο προϋπολογισµός 
του τρέχοντος έτους, µπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις 
του προηγούµενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.  
 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής:  
 
 
1) Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος και την 
διάθεση πίστωσης ποσού  3.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
30.6662.0015 µε την ονοµασία « Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος  
συν/νη».(ΠΑΥ      /2016). 
 
2)  Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια Γραφικής  ύλης ( γραφική ύλη 
, έντυπα , φωτοτυπικό χαρτί κλπ) και την διάθεση πίστωσης ποσών :  
 
α)  870,84  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0007 µε την ονοµασία « 
Προµήθεια χαρτιού εντύπων  αναλωσίµων & µικρουλικών  µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων  » 



β) 1000,00  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6612.0003 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου  – συν/νη » . 
(ΠΑΥ   /2016), (ΠΑΥ   /2016), αντιστοίχως .  
 
  
3) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού   και την διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 µε την ονοµασία « Προµήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού».(ΠΑΥ      /2016). 
 
4) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες εκκενώσεων βόθρων ∆ηµοτικών 
κτιρίων   και την διάθεση πίστωσης ποσού 492,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6276.0003 µε την ονοµασία « ∆απάνες εκκενώσεων βόθρων »,.(ΠΑΥ      
/2016). 
 
 
 
5) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων 
Χώρων  Επιστήλιοι  απορριµµατοδέκτες  και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.461,20 
€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004  µε την ονοµασία    
«Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων  ».(ΠΑΥ      /2016). 
 
 
6) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων 
Χώρων  Παγκάκια   και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.414,40 € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004  µε την ονοµασία    «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων  ».(ΠΑΥ      /2016). 
 
7) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Ασφάλτου   και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 3.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014  µε 
την ονοµασία    «Προµήθεια Ασφαλτικού υλικού  για συντήρηση οδών -συν/νη   
».(ΠΑΥ      /2016). 
 
 
8) Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια Υδραυλικού Υλικού και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού 174,33 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
25.6662.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, 
φρεάτια υδρόµετρα, κλπ) - συν/νη». (ΠΑΥ      /2016) 
 
9) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.148, 04 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6661.0002 µε την ονοµασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων – 
συν/νη». (ΠΑΥ      /2016) 
 

 10) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση 
& επισκευή µεταφορικών µέσων (Unimog) και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
α) 1.451,03€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων- συν/νη». (ΠΑΥ      /2016) 
β) 4.514,47€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων- συν/νη».(ΠΑΥ      /2016) 
 

 11) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση 
& επισκευή µεταφορικών µέσων  και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
 
α) 935,23€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη». (ΠΑΥ      /2016),  
β) 4.577,14€ συµπ/νου Φ.Π.Α.  σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη». (ΠΑΥ      /2016),  
γ) 1.230,30€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη». (ΠΑΥ      /2016) 



δ) 1.068,09€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη». (ΠΑΥ      /2016) 
ε) 1.087,95€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων- συν/νη». (ΠΑΥ      /2016), 
 
 
 
12) Για την έγκριση της δαπάνης για προµήθεια καυσίµων κίνησης- θέρµανσης & 
λιπαντικών    και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
α) 2.668,59 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν». 
(ΠΑΥ      ……../2016) 
β) 1.198,83 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.». 
(ΠΑΥ      /2016) 
γ) 15.452,24 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001  µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – 
συν.»(ΠΑΥ      /2016) 
δ) 2.115,01 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.». 
(ΠΑΥ      /2016) 
ε) 3.965,47 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.». 
(ΠΑΥ      /2016) 
στ) 1.722,86 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0001  µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – 
συν.». (ΠΑΥ      /2016) 
ζ) 4.107,30 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001  µε την ονοµασία 
« Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό – συν.». (ΠΑΥ      /2016) 
 
13) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών 
φωτοτυπικών και φαξ, µπαταριών και µικρουλικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
792,34 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0006 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια  αναλωσίµων και µικρουλικών µηχανογράφησης– συν/νη». (ΠΑΥ      
/2016) 
 
 
 
 
 
                                                                                   Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 
                                                         ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ  
 
 
 
 
 
 

 
Κοιν. Τµήµα Λογιστηρίου 


