
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος: 22/9/16 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:      26038 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Κουζινοπούλου Μ. 
Τηλέφωνο: 2132030645 
FAX: 213 2030630 

Προς : Τον κ. ∆ήµαρχο  
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ΘΕΜΑ: «Αποδέσµευση πίστωσης ποσού (382.877,00)  ΕΥΡΩ από τον  ΚΑ εξόδων 

00.6056 µε την  ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν. 
1726/44, 30Ν 4260/61 και ν.δ. 5441/66)» του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2016. 

 
   

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
3. Τις διατάξεις της 30/2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 158 περί ∆απανών του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας 

∆ήµων και Κοινοτήτων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις της αριθ. 55327/30-11-1999 (ΦΕΚ 894/14-12-1989, τεύχος Β΄) 

περί «Υποχρεωτικών εισφορών που πρέπει να εγγράφονται στους 
προϋπολογισµούς των δήµων και κοινοτήτων». 

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 
(Α∆Α:Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση 

της	 υπ΄	 αριθ.	 7028/3-2-2004	 (ΦΕΚ	Β΄	 253)	 απο�φασης» σύμφωνα με τις 
οποίες ορίζεται ότι «3. Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι 
υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του 
άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και ισχύει». 

7. Την υποχρέωση του ∆ήµου που απορρέει από τις ανωτέρω διατάξεις, για την 
εγγραφή κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών του,  της ετήσιας εισφοράς 
υπέρ ΤΑ∆ΚΥ (3% επί των τακτικών εσόδων ο.ε. 2014), η οποία κατανέµεται 
75% υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 25% υπέρ ΤΠ∆ΚΥ και η οποία παρακρατείται από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.) από τους µηνιαίους 
Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) που αποδίδονται στο ∆ήµο. 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Νόµου 4225/2014, σύµφωνα 
µε τις οποίες από 1-1-2016 καταργήθηκε η  ως άνω εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ. 

9. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισµό του ∆ήµου εγγράφηκε στον ΚΑ των 
εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3Ν. 



1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)» πίστωση ποσού 
(513.027,00) ΕΥΡΩ. 

10. Με την αριθ.  16/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
σχετική δαπάνη και διατέθηκε σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 00.6056 πίστωση 
ποσού (513.027,00) ΕΥΡΩ (Π.Α.Υ. 164/2016). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής 
για την αποδέσµευση πίστωση ποσού (382.877,00) ΕΥΡΩ από τον ΚΑ των εξόδων 
00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3Ν. 1726/44, 30Ν 
4260/61 και ν.δ. 5441/66)» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 
 

                                                             
 
 
Κοινοποίηση: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου   2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα  
Εσωτερική ∆ιανοµή:  1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 


