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ΠΡΟΣ 

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου 

 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση των αντίστοιχων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.      

                        

 

Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει και έγκριση 

για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με 

απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου. 

 Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986, οι πιστώσεις που είναι 

γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο 

έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εκτός αν 

πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ.5 του άρθρου 158 ΚΔΚ (Ν.3463/06), 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, και άρθρο 9 παρ.1 Π.Δ. 80/2016). 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η 

Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν.3463/06,  διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του 

Δημάρχου). 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

• τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

• το άρθρο 66 παρ.7 & 8 Ν.4270/14 

• το άρθρο 9 παρ.1 Π.Δ.80/2016 

 

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών των παρελθόντων οικονομικών 

ετών (Π.Ο.Ε), και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος των αντιστοίχων Κ.Α εξόδων του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

1  00.8113.0001 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
 15.757,29 

2  00.8115.0001 
∆ιάφορα έξοδα 
 12.090,60 

3  00.8117.0001 
Λοιπά έξοδα 
  144.601,86 

4  10.8113.0001 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
 14.614,75 

5  10.8115.0001 
∆ιάφορα έξοδα 
 4.429,25 

6  10.8116.0001 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
 8.180,99 

7  10.8117.0001 
Λοιπά έξοδα 
 261,00 

8  10.8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 
 163,39 

9  15.8113.0001 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 
 5.873,29 

10  15.8115.0001 
∆ιάφορα έξοδα 
 21.676,87 

11  15.8116.0001 
∆απάνες προµήθειες αναλωσίµων 
 3.107,02 

12  20.8113.0001 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 
 4.487,03 

13  20.8116.0001 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
 5.558,56 

14  20.8117.0001 
Λοιπά έξοδα 
 2.207,20 

15  25.8116.0001 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
 4.678,46 

16  25.8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 
 1.666,21 

17  30.8116.0001 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
 5.352,78 

18  30.8117.0001 
Λοιπά έξοδα 
 31.767,12 

19  35.8113.0001 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 
 14.053,74 

20  35.8116.0001 
∆απάνες προµήθειες αναλωσίµων 
 20.525,04 

21  70.8116.0001 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
 34.321,09 

 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
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