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ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δέσμευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού
ο.ε. 2017 για την
δημοσίευση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(άρθρο79 παρ. 4 Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).

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».
Στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ 4 του Ν. 3463/2006(∆.Κ.Κ) αναφέρεται:
«Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά κατά το πλήρες
κείµενό τους, στο δηµοτικό η κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου η της Κοινότητας,
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρου 284 και περίληψη
αυτών σε µία ηµερήσια η εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική
Επιτροπή – Αρµοδιότητες ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, Υπηρεσίες
Μελέτες» του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ)
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 2 του Π.∆/τος 113/2012 «περί αναλήψεως
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 «Ανάληψη υποχρεώσεων» του Ν.
2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
6. Την αριθ. 33518/2368/27-11-2015 απόφαση ∆ηµάρχου για την µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στον Γ.Γ του ∆ήµου.
Προτείνεται:
I. Η έγκριση δαπανών που θα δηµιουργηθούν σε εφαρµογή του άρθρου 79
παρ.4 του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ) και
II. Η δέσµευση πίστωση ύψους 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 10.6463
µε τίτλο «Έξοδα δηµοσιεύσεων» του προυπ/σµού εξόδων του ∆ήµου
ο.ε 2017 για την δηµοσίευση αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε
µία ηµερήσια η εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα..
III. Η δαπάνη αυτή αφορά δηµοσιεύσεις έως 31-12-2017.
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