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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως       
               αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ , σύµφωνα µε την      
               υπ΄αριθ. 32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Με την υπ’ αριθ. 32/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου αποφασίστηκε 
η επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ. 
 

Με την υπ΄αριθ. 104/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 
διάθεση της πίστωσης (ΠΑΥ 391/16-3-2015).   
 

Με το υπ΄αριθµ. 12178/2015 έγγραφό του προς τη ∆/νση εσόδων του ∆ήµου, το Λογιστήριο, 
προχώρησε στην αναζήτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος.  
 

Η ∆/νση εσόδων του ∆ήµου µε το υπ΄αριθ. 29423/19-10-2015 έγγραφό της ζήτησε από την 
ενδιαφερόµενη να προσκοµίσει τις αποδείξεις πληρωµής των λογαριασµών της ∆ΕΗ.   
 

Η ενδιαφερόµενη στις 25-4-2016 προσκόµισε στο λογιστήριο του ∆ήµου τα δικαιολογητικά που 
της ζητήθηκαν. 
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Την υπ΄αριθ. Εγκύκλιο 30/20-4-2011«Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήµους και στα 
δηµοτικά ΝΠ∆∆.» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 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 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

4. Την υπ΄ αριθ. 32/2015 Απόφαση ∆.Σ. 
 

 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση 

πίστωσης, ποσού 552,08€ σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0001 με την ονομασία «ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών 

δαπανών. (ΠΑΥ ………./2016). 

                                               
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. ∆ηµάρχου 
2. Γεν. Γραµµατέας 
3. Λογιστήριο 

 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  


