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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017» 

 

Προκειμένου ο Δήμος μας να προχωρήσει στην καταχώρηση λογιστικών  τακτοποιήσεων  

όσον αφορά την "Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 

Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας  

"Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β/10-3-2017)" και τις "Αμοιβές και 

προμήθειες τραπεζών" και έχοντας υπόψη: 

 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, πρόγραμμα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης 

και εκτός από εκείνες τις δαπάνες που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση 

οποιοδήποτε οργάνου, σε συνδυασμό (και με την επιφύλαξη) με το άρθρο 158 του 

Ν.3463/06. 

2. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) 

“Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της 

ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού. 

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, 

β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους 

οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 

συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 

αρμόδιο όργανο του φορέα.  



4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

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

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2017 που ψηφίστηκε με 

την υπ' αριθ. 228/2016 ΑΔΣ, (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1867/3-9-2014 Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου’’. 

8. 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). 

9. Την  αριθ. 5711/21-2-2017 (ΦΕΚ 767/τ.Β΄/10-3-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον «Φορέα Διαχείρισης 

Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβάλλοντος και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης». 

10. Την  αριθ. 9451/24-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ4Φ465ΧΘ7-ΦΒ2) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 

Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβάλλοντος και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»» με ποσό 580.000,00 € για την 

κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του». 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 

παραπάνω δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων  ποσού 5.076,20€ σε βάρος του ΚΑ 

00.6726.0003 με την ονομασία «Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 

Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής 

Οικονομίας  "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β/10-3-2017)» και ποσού 

5.000,00€  σε βάρος του ΚΑ 00.6515.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και προμήθειες 

τραπεζών». 

 

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  
 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Δημάρχου 

2. Λογιστήριο 

 


