
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:  8/10/2012 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:       
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο: 2132030600 
FAX: 210 8141421 
 
 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
  
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού  ο.ε. 2012, για   
                 δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ»  συνολικού ποσού 799,50 € ».    
 
            
 Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 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 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 163 του Νόµου 3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες : 
«Συνοπτική κατάσταση του απολογισµού ή και ο ισολογισµός µετά των αποτελεσµάτων 
χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 
δηµοσιεύονται, µετά την έγκρισή τους από το δηµοτικό συµβούλιο, σε µια (1) 
τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε 
εφηµερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος ». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) 
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 µια (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται 
στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος ∆ήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω 
δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός». 

 
 
Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της 

παρακάτω πίστωσης, συνολικού  ποσού 799,50 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 00.6463 
µε την ονοµασία «έξοδα λοιπόν δηµοσιεύσεων» για τις παρακάτω δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα 
«ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ»: 
 



1.    ∆ηµοσίευση ½ σελίδα µε θέµα «Ανακοίνωση για την υποβολή 
αιτήσεων για σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης» τεύχος 
Σεπτεµβρίου. 

2.    ∆ηµοσίευση ¼ σελίδας µε θέµα «Ανακοίνωση για τα προβλήµατα 
υδροδότησης στην ∆.Ε. ∆ιονύσου και τον οικισµό Αναγέννηση» 
τεύχος Σεπτεµβρίου. 

 
 
 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 610 2/10/2012 00.6463 «έξοδα λοιπόν δηµοσιεύσεων» 799,50 
ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                  
                                                                 
 
 
   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
 
 
Φ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ 

 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  
 

 
Κοιν/ση: 1)Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               


