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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  προϋπολογισμό   του 

Δήμου  Ο.Ε.  2018 για την δημοσίευση των ισολογισμών του καταργηθέντος Ν.Π. του 

Δήμου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ" και του Δήμου  Διονύσου Ο.Ε.  2015». 

 

 

 Ο  Ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσης και του πιστοποιητικού ελέγχου του 

Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται , μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό 

Συμβούλιο , σε μία (1) τουλάχιστον ημερησία ή  εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή ,εάν 

τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια  του νομού που εδρεύει 

ο Δήμος. 

Με την υπ. αρ 143/2017 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο προέλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού 

του Δήμου Διονύσου ο.ε 2015 και με  την υπ. αρ.253/2017  Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε  ο 

Απολογισμός  και ο Ισολογισμός  του ίδιου οικονομικού έτους.   Επίσης με την υπ. αρ 

59/2018 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο προέλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού του 

καταργηθέντος Ν.Π. του Δήμου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ"ο.ε 2015 και με  την υπ. 

αρ.323/2018  Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε  ο Απολογισμός  και ο Ισολογισμός  του για το ίδιο 

οικονομικό έτος. 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

“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. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-201 τ Α΄) 

3. Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 παρ. 6. "Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων" 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 158 “Δαπάνες” και 209 “Προμήθειες – Υπηρεσίες - 

Μελέτες”  του  Ν.3463/2006, 

5. Τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 

γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό 

για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 

158 του 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, Εγκ. ΥΠΕΣ-

ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016). 
6. Την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 

τεύχος Β’)  

7. Τις αποφάσεις 253/2018 & 323/2018 Δ.Σ. 

8. Τις αποφάσεις 143/2017 & 59/2018 Ο.Ε 

9. Την προσφορά της εφημερίδας "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ"  

10. Την υπ΄  αριθ. 149/2015 Α.∆.Σ. περί «Κατάργησης Νοµικού Προσώπου µε 
την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» 

 

 

 

προτείνουμε  όπως  ληφθεί σχετική  απόφαση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  για  την  

έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 682,00 € με ΦΠΑ για την δημοσίευση των 

Ισολογισμών του Δήμου Διονύσου και του καταργηθέντος Ν.Π. του Δήμου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο 

ΘΕΣΠΙΣ" για το οικονομικό έτος 2015 στην  Εφημερίδα "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ" από τον  Κ.Α. των 

εξόδων 10.6461  με την ονομασία  “Έξοδα  δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων”. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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