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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1δ)του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 « Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης αυτοδιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης ». Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 
και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα 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. 

Με την 13/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι πιστώσεις και 
έγινε η διάθεση χρηµατικού συνολικού ποσού €15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 
25.6615.0001 µε τίτλο «Έκδοση, εµφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης» ο.ε. 2017. 

Με την 75/2017. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο διαγωνισµός για την 
έκδοση, εµφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης 
κατακυρώθηκε στην εταιρία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ µε 
δ.τ. «INSS LTD», µε Α.Φ.Μ. 800350628  ∆.Ο.Υ.  ΚΟΡΩΠΙΟΥ. », και 
υπογράφηκε  η αριθµ. πρωτ. 12916/08-05-2017 σύµβαση. Σήµερα, η 
συγκεκριµένη σύµβαση επαρκεί για την αποστολή ενός λογαριασµού. Ως εκ 
τούτου, και για την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας προκειµένου να αναδειχθεί 
εγκαίρως νέος προµηθευτής υπάρχει η ανάγκη να προκηρυχθεί άµεσα νέα 
διαγωνιστική διαδικασία, για τη προκήρυξη της οποίας θα πρέπει να 
αποδεσµευτούν το αναγκαίο χρηµατικό υπόλοιπο, ως ακολούθως: 

• το χρηµατικό ποσό των 5.000,00€ από το Κ.Α. 25.6615.0001 µε τίτλο 
«Έκδοση, εµφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών 
ύδρευσης» ο.ε. 2017 και από την ΑΑΥ 218 /2017 



Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 
«Προµήθειες , υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
και το Π∆80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
προτείνεται, να αποδεσµευτούν αναλυτικά το ακόλουθο ποσό: 

• το χρηµατικό ποσό των 5.000,00€ από το Κ.Α. 25.6615.0001 µε τίτλο 
«Έκδοση, εµφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών 
ύδρευσης» ο.ε. 2017 και από την ΑΑΥ 218/2017 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1.Τµήµα Προµηθειών 

2.Τµήµα Λογιστηρίου 

 
 
 

 
  O ∆ήµαρχος  

Μ.Ε.∆. 
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

 


