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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση Συνοπτικής    
               Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων  ∆ήµου ∆ιονύσου για το  
               Έτος 2016 στην εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». 
 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  

2. Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες- Υπηρεσίες - Μελέτες» του 
Ν.3463/06. 

3. Την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 30/2011. 
4. To Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
5. Τις διατάξεις του ν 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.  
6. Της υπ΄ αριθµ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού των δήµων οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ΄αριθ. 
7028/2004 (Β΄253) Απόφασης.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του ν 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί  
και ισχύουν σύµφωνα µε τις οποίες οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού 
όπως τελικώς ψηφίστηκε από  το δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που 
εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος, παράλειψη της ανωτέρω 
δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε 
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.  

8. Το από 9-3-2016 email του τµήµατος Λογιστηρίου προς την εφηµερίδα  «ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»  µε θέµα «∆ηµοσίευση συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισµού 
Ο.Ε. 2016».  
 

Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης 
για την δηµοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων  ∆ήµου 
∆ιονύσου για το Έτος 2016 στην εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 25.83 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 10.6461 µε την ονοµασία 
έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων  του προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών.  ΠΑΥ   456 /2016) 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. ∆ηµάρχου 
2. Γεν. Γραµµατέας 
3. Λογιστήριο 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  


