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ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δημοσίευση 

συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2017».  

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.: 1) Συνοπτική Κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2017. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 
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.  
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού 
δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν 
να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της 
Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπή. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του 
προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά 

καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των 
οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής 
δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και 
αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον 

προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού 
εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. 
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος 

τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει 
να πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 159 του Νόμου 
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι: 



«5. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το 

συμβούλιο, δημοσιεύεται και σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια 
του νομού που εδρεύει ο Δήμος ή η Κοινότητα.    Η παράλειψη δημοσίευσης αυτής 

δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με 
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός». 
 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 266 του 
Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζεται ότι: 
«6. Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς 
ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 
του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που 
εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της 
ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού 
συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός». 
 
Ο Δήμος σύμφωνα με τα ανωτέρω  πρέπει να προβεί στη δαπάνη της ως άνω 
αναφερόμενης δημοσίευσης. 

   
Στον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος ψηφίστηκε με την 228/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την η αριθ. πρωτ. 
107119/38932/30-1-2017  απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

προβλέπεται σχετική πίστωση.    
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για  την έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της συνοπτικής 
κατάστασης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 και τη διάθεση  

πίστωσης ποσού (300,00) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6461 με την 
ονομασία «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
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