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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θήρα  10-06 -2020 
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αριθ. Πρωτ.:  5935         
                                                                                                 
      ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ                                                        
                                                                                                
                                                  
                                                  Θέμα: «Έγκριση  δαπανών   & Διάθεση  πιστώσεων ».  

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006(Δ.Κ.Κ.) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α΄143 όπως ισχύει, 

3) Τις διατάξεις της περ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 & 2 του άρ5θρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α΄133)  

4) Τις διατάξεις του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4.  

5) Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 68 του Ν.4555/2018, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την 

αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019. 

6) Την υπ’ αριθ. 315/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΕΑΩΡΝ-ΞΣΜ) Απόφαση Δημάρχου Θήρας  σχετικά με τον 

«Ορισμό Αντιδημάρχων Θήρας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 

7) Την υπ’ αριθ. 342/2019 (ΑΔΑ: Ψ6Φ2ΩΡΝ-ΣΔ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας 

αναφορικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων Δήμου Θήρας οικονομικού 

έτους 2020».  

8) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9962/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΔΛΟΡ1Ι-ΘΣΒ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 342/2019 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας αναφορικά με την έγκριση του 

προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Θήρας έτους 2020». 

9) Την υπ’ αριθ. 137/2020 (ΑΔΑ: 6Ζ39ΩΡΝ-Υ16) απόφαση Ο.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση ή μη 

πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του 

Πρωθυπουργού της χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαντορίνη». 

10) Την ανάγκη έγκρισης των  δαπανών και διάθεσης  πιστώσεων  σε βάρος του πρ/σμού οικ. 

έτους 2020 βάσει της υπ’ αριθ. 137/2020 συνοδευτικής απόφασης της Ο.Ε.  του Δήμου 

Θήρας  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 00.6442 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (θα 

 περιλαμβάνει, τύπωση 

15.000,00€ 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΘΩΡΝ-ΦΥ2
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 προσκλήσεων και αποστολή τους, 

τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

 υποδοχής, τη διοργάνωση της 

 συνάντησης του Πρωθυπουργού 

 με φορείς του νησιού, την 

 οργάνωση συνέντευξης τύπου με 

 ΜΜΕ Ελλάδας και εξωτερικού, 

 κ.ά. (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

2 00.6433.005 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (αφορά 

δαπάνη για την παράθεση μπουφέ 

με την προμήθεια γλυκών και 

αναψυκτικών(γλυκά, ξηροί καρποί, 

αναψυκτικά, ποτά)». 

 (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

2.000,00€ 

3 00.6433.005 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (αφορά  

δαπάνη για την παράθεση  

γεύματος στους επισήμους μετά το 

πέρας της εκδήλωσης)». 

 (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

3.500,00€ 

4 00.6433.005 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (αφορά  

δαπάνη αγοράς κρασιών για τους 

επισήμους». 

 (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

2.000,00€ 

5 00.6433.007 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

1.500,00€ 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΘΩΡΝ-ΦΥ2
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 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (αφορά 

δαπάνη ενοικίασης αυτοκινήτων 

για τη συνοδεία του 

 Πρωθυπουργού, των Υπουργών 

και της Κυβερνητικής 

 αποστολής)». 

 (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

6 00.6433.004 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (αφορά 

δαπάνη κάλυψης εξόδων 

 διαμονής)». 

 (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

5.000,00€ 

7 00.6433.000 «Διοργάνωση εκδήλωσης προς 

 τιμήν του Πρωθυπουργού της 

 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (αφορά 

δαπάνη αγοράς αναμνηστικών 

δώρων που θα προσφερθούν στον 

Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς 

της Κυβέρνησης». 

 (Πρωτογενές αίτημα στο  

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

 20REQ006829519 2020 -06-05). 

5.000,00€ 

 

ΑΠΟΦAΣΙΖΟΥΜΕ  

 

            Εγκρίνουμε τις  παρακάτω δαπάνες   και διαθέτουμε  τις    παρακάτω  

            πιστώσεις ,  όπως  ακριβώς εμφαίνονται   στον πίνακα που ακολουθεί : 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
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 Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 

οποίος θα βρίσκεται στη Σαντορίνη 

 το Σάββατο 13-06-2020 (θα 

 περιλαμβάνει, τύπωση 

15.000,00€ 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΘΩΡΝ-ΦΥ2
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                                                                          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                       

                                                                               Σ. ΚΙΤΣΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΘΩΡΝ-ΦΥ2
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