
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος   14/2/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:  5442 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Πληροφορίες: ΣερασκέρηςΕμμ. 

Τηλ. 2132030629 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                      

 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την δηµοσίευση αποφάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ). 
 
 

Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προυπολογισµό του 
∆ήµου δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος 
αυτής. 

Οι πιστώσεις του Προυπολογισµού δεν µπορούν  να χρησιµοποιηθούν 
(εκτελεσθούν) αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφισθούν) µε απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου. 

Σύµφωνα µε τις αριθ. 6347/24-5-1985, και 38135/9-7-1986 εγκυκλίους, 
οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προυπολογισµό δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφισθούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν 
πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του (Ν.3463/2006-
∆.Κ.Κ) οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου 
(αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών,µισθώµατα ακινήτων, 
υποχρεωτικές εισφορές κλπ) και οι οποίες  αναλαµβάνονται από την αρχή 
του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν.4270/14,Εγκ.ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ. 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ 1 του 
Π∆ 80/2016). 

 
 



Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2γ του ∆ΚΚ και του   
άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες  που 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3 και 4 του Ν. 
3463/2006, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η του 
∆ηµάρχου. 

Ο ∆ήµος πρέπει να προβεί στην δαπάνη για                              
συνολικού ποσού 3.000 ευρώ. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οε 2018 
και στον ΚΑ 00.6463 µε τίτλο «Λοιπές ∆ηµοσιεύσεις» προβλέπεται σχετική 
πίστωση 30.000 ευρώ. 
 

 
Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 

«Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται : 
«Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις». 

Στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ  4 του Ν. 3463/2006(∆.Κ.Κ) 
αναφέρεται: 
«Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά κατά το 
πλήρες κείµενό τους, στο δηµοτικό η κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου η της 
Κοινότητας, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρου 
284 και περίληψη αυτών σε µία ηµερήσια η εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 

Επιτροπή – Αρµοδιότητες ». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, 

Υπηρεσίες Μελέτες» του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ) 
4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος  80/2016 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες». 
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 «Ανάληψη υποχρεώσεων» του 

Ν. 2362/1995  «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 
 
               Προτείνεται: 

I. Η έγκριση δαπανών που θα δηµιουργηθούν σε εφαρµογή του 
άρθρου 79 του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ) και 

II. Η δέσµευση πίστωση ύψους 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 
00.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» του 



προυπ/σµού εξόδων του ∆ήµου ο.ε 2018 για την δηµοσίευση 
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε µία ηµερήσια η 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 

III. Η δαπάνη αυτή αφορά δηµοσιεύσεις  έως  31-12-2018. 
             
 
 

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης 
& Ανθρ. ∆υναµικού 

 
 

∆αρδαµάνης Βασίλειος 
 
 
 
 

  

 

 

 

                                               
               

                                                                           

 


