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                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
      ως προς τα υπογραµµισµένα  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αγ. Στέφανος, 23/06/2017 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                Αριθµ. Πρωτ. 18967 
∆/ΝΣΗ : Λ.Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου  
145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΗΛ : 213 2030613 
Fax :  213 20 30630 
 
 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 

 
ΘΕΜΑ:«Αποδέσµευση πιστώσεων & Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου» . 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις υποχρεωτικές 
δαπάνες προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης 
εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών. 
 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά 
προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται µε την παρ. 1 του 
άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007, την παρ. 5 
του άρθρου 49 του Νόµου 3943/2011 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 
4038/2012. 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νοµοθεσία προβλέπεται η κατά 
προτεραιότητα  εγγραφή στον προϋπολογισµό των συνεχιζόµενων δαπανών, 
δηλαδή εκείνων που είχαν αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος.    Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω 
ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. στο οποίο αναφέρεται, αυτή 
ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή 
µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε.   Με την έναρξη κάθε οικονοµικού 
έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε 
νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση πίστωση µε το ανεξόφλητο ή 
ανεκτέλεστο µέρος των αναλήψεων που ανατρέπονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
 
  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις: 
 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την 
οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις , 
 
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες." και στις υποενότητες της. 
 
δ) Το γεγονός ότι η αριθµ πρωτ. 24280/14-10-2016 σύµβαση για τη «Υπηρεσίες 
Επισκευής Λεωφορείων Ikarus» απορρέει συνολική δαπάνη 6.974,51€. 
 
ε) Το γεγονός ότι µε την αριθµ. 121/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.  
 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
αποδέσµευση πιστώσεων  &  για την έγκριση των παρακάτω συνεχιζόµενων 
δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες 
του  ∆ήµου:  
 

1. Την αποδέσµευση του ποσού των €367,51 η οποία έχει γίνει σε  βάρος του 
Κ.Α.15.6263.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων - συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 149/2017 ΑΑΥ. 

 
2. Για την έγκριση προµήθειας ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή 

µεταφορικών µέσων (255/2016 ΑΟΕ) – Λεωφορεία IKARUS  και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού: €1.717,40 σε βάρος του Κ.Α.15.6263.0005 µε την 
ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου για την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών.  

3. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – 
περιβάλλοντος (αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – 
κοπή υψηλών δένδρων – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού 20.880,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε 
την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, µεταφορά µπαζών 
κλπ κήπων και κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

Κοινοποίηση;   

1. Γρ. ∆ηµάρχου   

2.  Τµήµα Λογιστηρίου  Αγγέλα Αγαθοκλέους 
Ακριτίδη 

   

 


