
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος: 20-6-2017 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:   18540  

Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

Πληροφορίες: Κουζινοπούλου Μ.  

Τηλέφωνο: 2132030645 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως       

               αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 167/2017 ΑΔΣ.   

        

         

Με την 48/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η επιστροφή στη 

Δήμου Ευδοκία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού των 54,31 €. Όμως εκ 

παραδρομής στην εισήγηση δεν είχαν συμπεριληφθεί οι προσαυξήσεις που επίσης 

εισπράχθηκαν  αχρεωστήτως, ύψους 38,90€. 

Με την υπ΄ αριθ. 167/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η διόρθωση 

της 48/2017 απόφασης, και η επιστροφή στη Δήμου Ευδοκία των προσαυξήσεων, 

ύψους 38,90€, ειδικότερα την επιστροφή στη Δήμου Ευδοκία ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος, του συνολικού ποσού των 93,21 €.  

Μετά τα παραπάνω και 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.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

4. το άρθρο 66 Ν.4270/14 

5. τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

6. Την υπ΄ αριθ. 48/2017 Απόφαση Δ.Σ. 

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή           

             Δήμου Διονύσου  



7. Την υπ΄ αριθ. 167/2017 Απόφαση Δ.Σ. 

 

 

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 

πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2017, σε βάρος του κωδικού αριθμού εξόδων 

(ΚΑΕ) 80.8261 με την ονομασία «  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ»,  ποσού 38,90 € .                                     

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 


