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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209, εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 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. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η δημοσίευση 

των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στον ημερήσιο τύπο (μία 

εφημερίδα). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. Α1α και παρ. Β1α του Ν. 3584/07, 

6) και άρθρου 58 παρ.1 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με τα οποία απαραίτητο δικαιολογητικό για 

την έκδοση και εξόφληση του χρηματικού εντάλματος με το οποίο εκκαθαρίζονται δαπάνες 

δημοσίευσης σε εφημερίδες είναι η ύπαρξη απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της 

δημοσίευσης στην εκάστοτε εφημερίδα.  

7) Το υπ΄αρ. 1467/14.01.2019 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την έκδοση 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την δαπάνη (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο: 

«Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφημερίδες». 

8) Την με αρ. πρωτ. 4257/30.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΥ4ΩΗΔ-0ΞΞ) Απόφαση Ανάληψης 

υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί με α/α 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουμε τη δημοσίευση των υπ΄ αριθμ. 460, 461 462, 463 & 464/2018 κανονιστικών 

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην εφημερίδα «Χτύπος» έναντι του ποσού 

989,52€.  

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους 

πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος 

έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6463.01 του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2019. 

 

 

«σχέδιο» 

ΑΔΑ: 6ΒΜΚΩΗΔ-Τ50



 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τους ανωτέρω και την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών. 

 

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

  

                                                 

                                                                              ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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