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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 άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 

4. Το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14. 

5. Την αριθ. 44/2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΟΩ93-ΖΝΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   

« Έγκριση αναγκαιότητας συνέχισης μίσθωσης του επί της οδού Ναυαρίνου 3 

ακινήτου για τη λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή της 

Άνοιξης». 

6. Την αριθ. πρωτ. 14505/18-5-2017 σύμβαση του Δήμου μίσθωσης του ακινήτου 

ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Γ. Βούλγαρη.       

  

Με την υπ΄ αριθ. 173/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2
η
 

αναμόρφωση, όπου στον ΚΑ εξόδου 15.6273.0002  με την ονομασία «Φωτισμός και 

κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΔΕΗ  

καταργηθέντος  ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ")» μεταφέρθηκε πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ.  
 

Προκειμένου να πληρώνεται η δαπάνη της κατανάλωσης ρεύματος στο ακίνητο που 

μισθώνει ο Δήμος για τη λειτουργία των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην οδό 

Ναυαρίνου 3 στην  Δ.Κ. Άνοιξη,  παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την:  

 



1. Αποδέσμευση, ποσού 95,00 ευρώ, από τον Κ.Α. 15.6273.0002  με την ονομασία 

«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες 

(οφειλές στη ΔΕΗ  καταργηθέντος  ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ")» που περίσσεψε από την 

πρώτη δέσμευση με την πληρωμή που έγινε στις 25/5/2017 ποσού, 2.905,00€  

(ΑΑΥ 512/2017). 

 

2. Έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης, ποσού 3.095.00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 15.6273.0002  με την ονομασία «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 

φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΔΕΗ  καταργηθέντος  ΝΠΔΔ 

"Ο ΘΕΣΠΙΣ")» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση της 

σχετικής δαπάνης. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  


