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ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

                      
 
 
ΘΕΜΑ:   «Εγκριση δαπάνης, διάθεση   πίστωσης για την   δηµοσίευση  
απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχου  (άρθρο 59 Ν. 3852/2010).
 
 

    Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 
Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται : 

«Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις», 

Στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ  6 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται: 

«Η απόφαση του ∆ηµάρχου µε την οποία ορίζονται οι Αντιδήµαρχοι  και τους 
µεταβιβάζονται αρµοδιότητες δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα 
και εάν δεν υπάρχει ηµερήσια σε µία εβδοµαδιαία  εφηµερίδα της έδρας του νοµού 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Με την αριθ. 30030/2015/18-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου ορίσθηκε ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας και Πολεοδοµίας κ. Λυρούδιας 
Ευάγγελος  ως Προέδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Εχοντας υπόψη: 
 
1.Τις διατάξεις 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική Επιτροπή – 
Αρµοδιότητες ». 
2.Τις διατάξεις του άρθρου  87 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) «Αντιδήµαρχοι». 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 

 



4.Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, Υπηρεσίες 
Μελέτες» του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ) 
5.Τις διατάξεις του Π.∆ 113/2012 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 
6..Την αριθ. 3030/2015/18-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου 
7.To αριθ. 5991/6-10-2014 τιµολόγιο της εφηµερίδας ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ. 
 
 
Προτείνεται: 
Η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 62,73€ σε βάρος του Κ.Α 10.6463 
µε τίτλο «Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων»  του προυπ/σµού εξόδων του ∆ήµου    οε 
2014 για την  δηµοσίευση στην εφηµερίδα  ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ  της ανωτέρω 
αναφερόµενης απόφασης ∆ηµάρχου  (ΠΑΥ           /2014) . 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης  
& ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
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