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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του  ∆ήµου  ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις 
της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 72  του Ν.3852/2010  “Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες”, 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. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες”  του  Ν.3463/2006. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 “Ανάληψη υποχρεώσεων” του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 4147/2013. 

 
προτείνουµε  όπως  ληφθεί σχετική  απόφαση  από  την  Οικονοµική  Επιτροπή  για  την  έγκριση και διάθεση των παρακάτω  
πιστώσεων: 

• Πίστωση ποσού 2.500,00 €, από τον Κ.Α. των εξόδων 10.6463  µε την ονοµασία  “Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων” του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015, για την κάλυψη δαπάνης δηµοσιεύσεων της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες, δηµοσιεύσεις οι οποίες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (δηµοσίευση 
υπερωριών, αµοιβή ληξιάρχων, αµοιβή πρακτικογράφων ∆.Σ. κ.α.). Η δαπάνη αυτή αφορά δηµοσιεύσεις έως 
31.12.2015. 

      
ΠΑΥ:  

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Αρχείο: 
1. Γενικό Αρχείο 
2. Φ. Εισηγήσεων 2015 


