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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση της Συνοπτικής   

               Κατάστασης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου ο.ε. 2018». 

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. 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.  

2. Των άρθρων 158 «Δαπάνες» και  209 «Προμήθειες- Υπηρεσίες - Μελέτες» του 

Νόμου 3463/2006. 

3. Toυ Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

4. Του Νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.  

5. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ.  25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2018».  

6. Της παρ. 6 του άρθρου 266 του ν 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες: «Συνοπτική 

οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το 

δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου 

και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 

εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του 

νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν 

επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός».  

 

 

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 

δαπάνης για τη δημοσίευση της Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισμού Εσόδων - 

Εξόδων  του Δήμου ο.ε. 2018 στην εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» και τη διάθεση πίστωσης 

ποσού (135,00) € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 10.6461 «Έξοδα δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων»  ου προϋπολογισμού οικ. έτους  2018, για την εξόφληση της 

σχετικής δαπάνης.   

Η Αντιδήμαρχος 

 

 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. ∆ηµάρχου 
2. Γεν. Γραµµατέας 
3. ∆/νση Οικον. Υπηρεσιών 
4. Τµήµα Λογιστηρίου 

Προς : Τον κ. Δήμαρχο & Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Διονύσου 


