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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  E205 / 2020 

 

Θέμα : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τα 

εορταστικά δρώμενα 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Τις διατάξεις των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006. 

7) την υπ’ αρ. 312/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισμού χρήσης 2020 

και την υπ’ αρ. 114/2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης αυτού. 

8) την υπ’ αρ. 311/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης. 

9) την υπ’ αρ. 304/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού του κ. Καλλιάφα 

Αναστάσιου ως προέδρου του Δ.Σ. 

10) την υπ’ αρ. 291/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί διαδικασιών αναθέσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

11) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει εγκριθεί νόμιμα με την υπ’ 

αριθμ. 232/30-11-2020 απόφαση του Δ.Σ.. 

12) Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

  

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

α) την έγκριση διάθεσης πίστωσης 250,00€ πλέον ΦΠΑ ανά μέσο και για έως 8 τοπικά 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τα 

προγραμματισμένα εορταστικά δρώμενα. 

β) Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.90.00.004 του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Καλλιάφας Αναστάσιος 
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