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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. Πρωτ.: 14635 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Χαραλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623                
FAX.: 2132030630  
e-mail:milonas@dionysos.gr   
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ: Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017 για την παροχή 
υπηρεσιών «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», συνολικού 
προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 

 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. 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. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις τoυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες." 
4. τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α/28-06-2014) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 

∆ιαχείρισης & Εποπτείας  (Ενσωµάτωση  της οδηγίας 2011/8Ε/ΕΕ)- ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις”. 

5. Τις αριθµ. 242/2016 & 13/2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες 
εγκρίθηκαν η διάθεση των πιστώσεων : 
• 450,000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 µε την ονοµασία « Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών και εκδόθηκε η 
αριθµ. 121/2017 ΑΑΥ 

6. Την αριθµ. 95/2017 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οπία ο διαγωνισµός για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», 
κατακυρώθηκε στην εταιρία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΦΜ 998038860, ∆ΟΥ : ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ) αντί του συνολικού ποσού 
των €376.108,89 συµ/νου ΦΠΑ 24%. 
7. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση της ως άνω απαιτείται πίστωση ποσού €376.108,89 

 
Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής για την αποδέσµευση ανά Κ.Α.  
& ΑΑΥ του παρακάτω ποσού: 
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• από το Κ.Α. 10.6278.0002 µε την ονοµασία « Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου» και την ΑΑΥ 121/2017 να αποδεσµευτεί το 
χρηµατικό ποσό των €73.891,11. 

 
 
Κοινοποίηση: Λογιστήριο  

       Η Αντιδήµαρχος  
       Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
 

       Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 
            
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
1)Τµήµα Προµηθειών 
2)Τµήµα Λογιστηρίου  

  


