
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
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Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

 

 

Προς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( ΑΔΑ:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο 

Δήμο Διονύσου". 

2. 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». 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

4. Το άρθρο 66 του Ν. 4270/14. 

5. H υπ΄αριθ. 149/2015 ΑΔΣ με θέμα «Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 

«Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». 

6.  Η αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η 

οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της Εφημερίδας 

της Κυβέρνησης, με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας 

Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 

7. Η υπ΄αριθ. 900115391 170237300001 ταυτότητα οφειλής. 

8. Η υπ΄αριθ. 909115321 170014057814 ταυτότητα οφειλής. 
 

 

Προκειμένου να πληρωθεί το πρόστιμο μητρώου, ποσού 104,59 €  και ο φόρος εισοδήματος 

φορ. έτους 2016,  ποσού  138,24 €  του  καταργηθέντος  ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" ,  παρακαλούμε την 

Οικονομική Επιτροπή για την: 

1. έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης, ποσού 104,59 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6821.0001  με την ονομασία «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης»  του 

προϋπολογισμού  ο.ε. 2017 του Δήμου, για την εξόφληση προστίμου μητρώου. 

 

2. έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης, ποσού 138,24 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6312.0001 με την ονομασία «Λοιποί φόροι»  του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 του 

Δήμου, για την εξόφληση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του πρώην Ν.Π. 

του Δήμου. 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  


