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Προς 
Την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή συνολικού ποσού 

231.389,69 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης των έργων: α) «Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», β)  «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης » και γ) «Τεχνική βοήθεια ∆ήµου 
∆ιονύσου κλπ». 

 
Έχοντας υπόψη:  

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

4. EXTRAIT Τράπεζας Ελλάδος. 

5. Ανακλήσεις χρηματοδοτήσεων. 

 
Στις 18-11-2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (σύμφωνα με το extrait) έκανε ανάκληση της 

χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Δ.Κ. 

Κρυονερίου στο ΟΤ 102», ποσού 370,74€. Προκειμένου να τακτοποιηθεί λογιστικά στην 

οικονομική διαχείριση του Δήμου η ανάκληση της χρηματοδότησης για το ανωτέρω έργο  

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, 

ποσού 370,74 € στον Κ.Α 60.8262.0001 με την ονομασία «Επιστροφή χρημάτων λόγω 

ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Δ.Κ. 

Κρυονερίου στο ΟΤ 102». 

 
Στις 9-8-2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (σύμφωνα με το extrait) έκανε ανάκληση της 

χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ 

Άνοιξης» ποσού 208.017,95 €. Προκειμένου να τακτοποιηθεί λογιστικά στην οικονομική 

διαχείριση του Δήμου η ανάκληση της χρηματοδότησης για το ανωτέρω έργο  

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, 

ποσού 208.017,95 € στον Κ.Α 63.8262.0001 με την ονομασία «Επιστροφή χρημάτων λόγω 

ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

Δ Άνοιξης». 

 
Στις 27-10-2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (σύμφωνα με το extrait) έκανε ανάκληση της 

χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια Δήμου Διονύσου κλπ», ποσού 

23.001,00 €. Προκειμένου να τακτοποιηθεί λογιστικά στην οικονομική διαχείριση του 

Δήμου η ανάκληση της χρηματοδότησης για το ανωτέρω έργο  παρακαλούμε την 



Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 23.001,00 

€ στον Κ.Α με την 63.8262.0002 ονομασία «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 

κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ («Τεχνική βοήθεια Δήμου Διονύσου κλπ». 

 
 

Α/Α ΑΑΥ  ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1   60.8262.0001 

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ (Κατασκευή βρεφονηπιακού 

σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102». 370,74 € 

2   63.8262.0001 

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ (Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Δ Άνοιξης». 208.017,95 € 

3   63.8262.0002 Τεχνική βοήθεια Δήμου Διονύσου κλπ», ποσού  23.001,00 €. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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