
 1 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αγ. Στέφανος, 21/02/2018 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               Αριθμ. Πρωτ. 6788 

Δ/ΝΣΗ : Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος 29 

& Αθ. Διάκου  
Τ.Κ. 145 65 Άγιος Στέφανος 

ΤΗΛ : 213 2030613 

Fax :  213 20 30630 

 
ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ:«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για  
συνεχιζόμενες / οφειλόμενες δαπάνες εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου» . 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 στις υποχρεωτικές δαπάνες 
της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) 
προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, 
εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα 
οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Νόμου 
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 23 του Νόμου 3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του Νόμου 3943/2011, την 
παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 και της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 26/26-8-
2015,. 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 

& Κοινοτήτων) ορίζεται ότι: «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς 

αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που 

αφορούν: 

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, 

αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, 

εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των 

κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η 

Κοινότητα. 

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών 

προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες 

δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 

ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της 

Κοινότητας. 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νομοθεσία προβλέπεται η κατά προτεραιότητα  
εγγραφή στον προϋπολογισμό των συνεχιζόμενων δαπανών, δηλαδή εκείνων που είχαν 
αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ειδικότερα, προβλέπεται 
ότι σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. 
στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του 
διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε.  Με την έναρξη κάθε 
οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται 
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με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση πίστωση με το ανεξόφλητο ή ανεκτέλεστο 
μέρος των αναλήψεων που ανατρέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 240/2017 (ΑΔΑ: 7Φ7ΟΩ93-Δ46) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί : 1) η αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της 
εκδήλωσης με θέμα: " Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017-2018 στο 
Δήμο Διονύσου" με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον 
"ECOCITY", 2) Οι τεχνικές προδιαγραφές και η απευθείας ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών στον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον "ECOCITY” και 3) 
Η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης I) συνολικού ποσού 2.046,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 00.6443 με την ονομασία " Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών". Τα 1.240,00€ του συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό 
ο.ε του 2017 του Δήμου Διονύσου και το υπόλοιπο ποσό των 806,00€ του 
συνολικού ποσού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου 
για την υλοποίηση από την ECOCITY της παραπάνω εκδήλωσης, II) για τα έξοδα 
της τοπικής δημοσιότητας και προβολής συνολικού ποσού 496,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 
σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 με την ονομασία " Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου"του προϋπολογισμού ο.ε 2017 του Δήμου Διονύσου  

2. Την υπ ΄αριθ 199/2017 (ΑΔΑ:63Χ3Ω93-Φ20) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) 
πίστωσης 3.500.00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6433, για την προμήθεια αναμνηστικών 
πλακετών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017(ετήσια 
δαπάνη)” και την υπ΄αριθ 1944/21069/12-07-2017 απόφαση Δημάρχου με την 
οποία είχε εγκριθεί: α) η προμήθεια και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, και β) 
είχε ανατεθεί η προμήθεια στην AnaglifoStampa LTD έναντι του ποσού 3.500.00€.  
Τα 640,00€ του συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε του 2017 του 
Δήμου Διονύσου και το υπόλοιπο ποσό των 2.860,00€ του συνολικού ποσού θα 
βάρυνει τον προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου 

3. Την υπ ΄αριθ 56/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 
διενέργειας (αναγκαιότητα) για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Διονύσου έγκριση της δαπάνης και 
ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. σε βάρος 
του Κ.Α 15.6471.0003 με την ονομασία: «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»του 
Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 και την υπ΄ αριθ 497/6056/02-03-2017 απόφαση 
Δημάρχου με την οποία είχε εγκριθεί: α) η προμήθεια και οι τεχνικές προδιαγραφές 
των ειδών, και β) είχε ανατεθεί η προμήθεια στην ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΣΕΡΑΛΙΔΗ έναντι 
του ποσού 4.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα 3.905,41€ του 
συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε του 2017 του Δήμου Διονύσου 
και το υπόλοιπο ποσό των 894,59€ του συνολικού ποσού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου  

4. Την υπ΄ αριθ 202/2017 (ΑΔΑ:6ΘΘ5Ω93-ΧΒ3) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) 
πίστωσης 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6236.0002, 
ετήσιας δαπάνης μίσθωσης και τοποθέτησης χημικών τουαλετών στους χώρους 
πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου 
Διονύσου” και την υπ΄ αριθ 1971/21695/19-07-2017 απόφαση Δημάρχου με την 
οποία είχε ανατεθεί η προμήθεια στην Geon Περιβαλλοντική Ενεργειακή 
μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η μίσθωση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στους χώρους 
πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου 
Διονύσου  Τα 416,64€ του συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε του 
2017 του Δήμου Διονύσου και το υπόλοιπο ποσό των 7.583,56€ του συνολικού 
ποσού θα βάρυνει τον προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου 

5. Την υπ΄ αριθ  338/2017 (ΑΔΑ:ΩΕΛ6Ω93-Ι5Θ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
για την Έγκριση αναγκαιότητας, έγκριση Τεχνικής Περιγραφής,  δαπάνης και 
ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering για τις Χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Διονύσου, σε 
βάρος του Κ.Α 15.6471.0003 με την ονομασία: «Έξοδα Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων»του Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 και την υπ΄ αριθ 3684/41648/13-
12-2017 απόφαση Δημάρχου με την οποία είχε ανατεθεί η προμήθεια στον ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΙΩΑΝ. ΣΕΡΑΛΙΔΗ έναντι του ποσού 1.100,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  Τα 
735,00€ του συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε του 2017 του 
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Δήμου Διονύσου και το υπόλοιπο ποσό των 365,00€ του συνολικού ποσού θα 
βάρυνει τον προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου 

6. Την υπ΄ αριθ  200/2017 (ΑΔΑ:73Α3Ω93-Τ47) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) 
πίστωσης 4.900,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003 
με την ονομασία: «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»του Προϋπολογισμού ο.ε. 
2017, για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου 
Διονύσου για το έτος 2017”, και την υπ΄ αριθ 2060/22445/25-07-2017 απόφαση 
Δημάρχου με την οποία είχε ανατεθεί η προμήθεια στον Τσαμασίρο Παναγιώτη  Τα 
4.836,00€ του συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε του 2017 του 
Δήμου Διονύσου και το υπόλοιπο ποσό των 64,00€ του συνολικού ποσού θα 
βάρυνει τον προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου 

7. Την υπ’ αριθ. 145/11-05-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο “Το Ρόδο” της εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη 
Ροδόπολη» με την οποία έγινε απευθείας Ανάθεση στο μη κερδοσκοπικό σωματείο 
«ΡΙΖΑΝΘΟΣ», για την εκτέλεση του προγράμματος της παραδοσιακής ορχήστρας 
στην εκδήλωση “Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” την Κυριακή 16 
Ιουλίου 2017 στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Ροδόπολης έναντι 
του ποσού των 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0003 με ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του 
προϋπολογισμού ο.ε 2017.   

8. Την υπ’ αριθ. 90/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 
30.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001, για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη 
εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου» και την υπ’ αρ.1311/14003/12-05-2017 Διακύρηξη 
συνοπτικού διαγωνισμού, από τον οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο Μακρής 
Κωνσταντίνοσς τ. Αλεξάνδρου και κατακυρώθηκε οριστικά με την υπ’ αρ. 154/20-
06-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη 
Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου, ποσού 30.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6471.0001 με την ονομασία «Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων»   Τα 
28.140,02€ του συνολικού ποσού βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε του 2017 του 
Δήμου Διονύσου και το υπόλοιπο ποσό των 1.859,98€ θα βάρυνει τον 
προϋπολογισμό ο.ε του 2018 του Δήμου Διονύσου 

9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018,ο οποίος ψηφίστηκε, με 
την αριθ.πρωτ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ )  Απόφαση Δημοτικού 
Συμβούλιου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 περί «Δαπανών» του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).  

2. Το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 “Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου” 
3. To Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2017 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες." και στις υποενότητες της.  

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των 
παρακάτω συνεχιζόμενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του  
Δήμου:  
 
 

1. Για την έγκριση της δαπάνης για συνδιοργάνωση και συμμετοχή του Δήμου 
Διονύσου με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ στην 
εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 και για τα έξοδα της 
τοπικής δημοσιότητας και προβολής, που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο και 
την διάθεση πίστωσης  

 ποσού 806,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 00.6443 με την ονομασία 
“Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών” του προϋπολογισμού 2018 του 
Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ /2018) 

 ποσού 496,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 με την 
ονομασία ‘’Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου’’,του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 
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2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών για τις  
ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017 και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 2,860,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α.  00.6433, με την 
ονομασία: «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπιών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ              /2018) 

3. τη μίσθωση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, 
αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 7,583,36€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
15.6236.0002 με τίτλο «Μίσθωση χημικών τουαλετών» του προϋπολογισμού 2018 
του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ              /2018) 

4. Για την έγκριση της δαπάνης για την  προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 894,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.  15.6471.0003 με την ονομασία: 
«Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ              /2018) 

5. Για την έγκριση της δαπάνης για την  προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering για τις Χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Διονύσου και 
την διάθεση πίστωσης ποσού 365,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.  
15.6471.0003 με την ονομασία: «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του 
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ              
/2018) 

6. Για την έγκριση της δαπάνης για για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις 
εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος 2017”και την διάθεση πίστωσης ποσού 
64,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.  15.6471.0003 με την ονομασία: «Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ              /2018) 

7. Για την έγκριση της δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Διονύσου της 
εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 2,500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 με 
την ονομασία: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 2018 
του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΑΑΥ              /2018) 

8. Για την έγκριση της δαπάνης για την Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων  
και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.859,98 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471.0001 με την ονομασία «Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων» του 
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
(ΑΑΥ              /2018) 

 
 

 

  Ο Δήμαρχος 

Κοινοποίηση;   

1. Γρ. Δημάρχου   

2. Γενικό Γραμματέα   

3. Τμήμα Λογιστηρίου   Ζαμάνης Διονύσιος  

 


