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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση Συνοπτικής    
                Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων  ∆ήµου ∆ιονύσου για το  
                Έτος 2015 στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ». 
 

 
 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
 

1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 266 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 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.  

3. Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες- Υπηρεσίες - Μελέτες» του 
Ν.3463/06. 

4. Την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 30/2011. 
5. To Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
6. Της υπ΄αριθ. 2/28783Α/2005 (ΦΕΚ 1267Β/9-9-2005) ΚΥΑ,  όπως τροποποιήθηκε  µε 

την υπ΄ αριθµ. 2/82452/0020/12-11-2008 ΚΥΑ «Καθορισµός της τιµής των 
καταχωρούµενων στον τύπο υπηρεσιακών δηµοσιευµάτων του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆.» και ισχύει. 

7. Το από 26-1-2015 email προς την εφηµερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.  
 
 

 
• Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της 

δαπάνης για την δηµοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - 
Εξόδων  ∆ήµου ∆ιονύσου, για το Έτος 2015, στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»  
και την διάθεση πίστωσης ποσού 121,77 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 
10.6461 µε την ονοµασία «Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων» του 
προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ 236/2015 ) 

 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  


