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ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016 για τις 
συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου» . 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις υποχρεωτικές δαπάνες 
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 ∆ήµων 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 και 
την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012. 
 
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 εκτελέστηκαν 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 
µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση πίστωση µε το ανεξόφλητο ή ανεκτέλεστο 
µέρος των αναλήψεων που ανατρέπονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις: 
 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την οποία η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις , 
 
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
γ) Toυ Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
 
δ) Της 30/20-4-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών και Εσωτερικών. 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
παρακάτω  συνεχιζόµενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες του  
∆ήµου:  
 
1) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 



42.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο – συν/νη» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικά 
σώµατα), και την διάθεση πίστωσης ποσού 30.553,20€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
35.7135.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, 
κάδοι, φωτιστικά κλπ – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
3. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια υδραυλικού υλικού, και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 3.440,16€ συµ/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» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
(ΠΑΥ .........../2016). 
 
4. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια συστήµατος αδιάλειπτης παροχής 
ρεύµατος  (UPS), και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.840,06€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6265.0012 µε την ονοµασία «Συντήρηση και µεταφορά συστήµατος αδιάλειπτης 
παροχής ρεύµατος  (UPS) – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών πρασίνου (φυτά), και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0002 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων, έτοιµου χλοοτάπητα – συν/νη» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
6. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ταχυδροµικών υπηρεσιών, και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 99.111,43€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 µε την 
ονοµασία «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
7. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικού συστήµατος 
σύνδεσης οχηµάτων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.963,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6453.0005 µε την ονοµασία «Συνδροµή δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων 
∆ήµου» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
(ΠΑΥ .........../2016). 
 
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας , και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 53.100,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0002 µε 
την ονοµασία «Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού » του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
9. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας , και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 5.562,40€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0006 µε 
την ονοµασία «Αµοιβή Ιατρού Εργασίας » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
10. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αγωγού οµβρίων Λ. 
Σταµάτας , και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.500,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
25.6279.0001 µε την ονοµασία «∆απάνες απόφραξης, αγωγών οµβρίων και φρεατίων κλπ. 
–συν. » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
(ΠΑΥ .........../2016). 
 
11. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
περιβάλλοντος(Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου-κοπή ψηλών δένδρων, αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων  , και την διάθεση πίστωσης ποσού 56.334,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, 
µεταφορά µπαζών, κλπ. » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
12. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού υπόγειων κάδων  , 
και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.302,54€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 



20.6275.0004 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού πλυσίµατος κάδων απορριµµάτων 
συν » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
(ΠΑΥ .........../2016). 
 
13. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού ρεµµάτων , και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 997,44€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0002 µε την 
ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού ρεµµάτων –συν. » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
14) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.800,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
15) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες µαγνητοφώνησης, αποµαγνητοφώνησης, 
Πρακτικών ∆Σ, ΟΕ, ΕΠΖ, βιβλιοδεσίας , επίσηµων πρακτικών και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 1,000,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0013 µε την ονοµασία 
«Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & 
αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. (2014-2015)» του 
προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
16) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής 
Αποκοµιδής και την διάθεση πίστωσης ποσού 21.328,20 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 
Κ.Α. 20.7131.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων συν/µενη » του 
προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
17) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Ασφάλτου   και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 5.245,16 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014  
 µε την ονοµασία    «Προµήθεια Ασφαλτικού υλικού  για συντήρηση οδών -συν/νη   » του 
προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
18) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες εκκενώσεων αγωγών οµβρίων  και 
φρεατίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.810,66€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
25.6279.0001  µε την ονοµασία    «∆απάνη απόφραξης αγωγών οµβρίων  και φρεατίων» 
του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 
.........../2016). 
 
20) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια  έτοιµου σκυροδέµατος και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 6.421,23€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015  µε την 
ονοµασία «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
21)Για την έγκριση της δαπάνης για την καταχώρηση των τιµολογίων δηµοσιεύσεων των 
διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου κατά το οικονοµικό έτος 2016 και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 10.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 µε την ονοµασία « ∆ηµοσίευση 
Προκηρύξεων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ .........../2016). 
 
 
 
 
 
                                                                                    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 
                                                        ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ  
 
 
 
 Κοιν.   1)Τµήµα Προµηθειών 
           2)Τµήµα Λογιστηρίου 


