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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τα 
συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
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 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 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 208 «Τεχνικό Πρόγραµµα» και 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες» του 
Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα 
 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες" και στις υποενότητες της 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
παρακάτω  συνεχιζόµενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του 
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προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 προκειµένου να εκτελεστούν συνεχιζόµενα έργα και 
µελέτες του  ∆ήµου:  
 

1. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7326.0013 µε την ονοµασία «Ανακατασκευή – 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 
2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
2. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.0003 µε την ονοµασία «Ανακατασκευή κτιρίου, 
περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου 
∆ροσιάς» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών 
µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
3. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 246.000,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0045 µε την ονοµασία «Κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
4. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 600.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0047 µε την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισµούς του ∆ήµου 
∆ιονύσου – Κρυονέρι, Σταµάτα, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος, Αγ. Στέφανος» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
5. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7412.0026 µε την ονοµασία «Μελέτη για την 
κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη συµβολή των οδών 
Πιπεροπούλου – Λίµνης Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου» 
του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την 
ολοκλήρωση της ανωτέρω µελέτης.  
(ΠΑΥ            /2017) 
6. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.0011 µε την ονοµασία «Επισκευή – 
στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων – Κλειστού 
Γυµναστηρίου Ροδόπολης» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
7. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 75.000,00€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.0012 µε την ονοµασία «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την 
ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
8. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 350.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0012 µε την ονοµασία «Ανακατασκευή 7 
παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
9. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0024 µε την ονοµασία «Κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
10. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 65.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0025 µε την ονοµασία «Ανακατασκευή οδών – 
ασφαλτοταπήτων και γεφυρών – διαβάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 



11. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 64.745,26€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0003 µε την ονοµασία 
«Αποκατάσταση ζηµιών & καταστροφών πεζοδροµίων που προκλήθηκαν από 
θεοµηνίες Β’ φάση δ.κ. Ροδόπολης» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
12. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 35.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 63.7341.0001 µε την ονοµασία «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων δ.κ. ∆ροσιάς» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
13. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.102.995,19€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 63.7341.0002 µε την ονοµασία «∆ίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις δ.κ. Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, 
Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την 
ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
14. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 60.000€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.0013 µε την ονοµασία «Συντηρήσεις και 
επισκευές σχολικών κτιρίων δήµου ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2017) 
15. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.850,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0023 µε την ονοµασία «Εκπόνηση 
οριστικής µελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχ/κα) & τεύχη 
δηµοπράτησης για την µελέτη προσθήκη 7 αιθουσών στο 2ο ∆Σ ∆ιονύσου επί 
των οδών Μ. Κυδωνιών & Λ. ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης.  
(ΠΑΥ            /2017) 
16. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 28.500,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0024 µε την ονοµασία «Εκπόνηση 
οριστικής µελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχ/κα) & τεύχη 
δηµοπράτησης για την µελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στην Π. Αιολίδα 
της δ.κ. ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
δαπανών σχετικών µε την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης. 
(ΠΑΥ            /2017) 
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