
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ∆ροσιά,           24/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ.: - 34321- 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγ. 
 
   

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: ‘Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 25.7312.0063 των εξόδων ο.ε 2017 µε 
την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017».’ 

 
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 των άρθρων 21& 22 του Ν2362/1995, όπως έχουν τροποποιηθεί & 

ισχύουν.  
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010. 
5. Τις διατάξεις της αρ.30/19664/20.04.2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών. 
6. Τις διατάξεις της παρ.Ε.1 «Ανατροπές Αναλήψεων» της υπ’ αριθ. 

2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 Εγκυκλίου του Υπ. Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις οποίες 
«Σε περίπτωση µη εκτέλεσης όλου ή µέρους της ανάληψης υποχρέωσης κατά τη 
διάρκεια του ο.ε. και για οποιοδήποτε λόγο (µαταίωση πραγµατοποίησης δαπάνης, 
έλλειψη νοµίµων παραστατικών, δέσµευση πίστωσης µεγαλυτέρου ποσού από την 
τελική δαπάνη προµήθειας κλπ.) αυτή ανατρέπεται µέχρι το τέλος του οικείου οικ. 
Έτους, µε σχετική ανακλητική απόφαση του ∆ιατάκτη ». 

7. Την αριθ. 80/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0063 του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 ποσού 500.000,00€.   

8. Την αριθ. 276/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκε η σύµβαση του ανωτέρω έργου µετά την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου : 
 
 



να προβεί στην αποδέσµευση της πίστωσης  ποσού  250.000,00€  από τον Κ.Α. 
25.7312.0063 των εξόδων ο.ε 2017 µε την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017» 
που είχαν δεσµευθεί για τη δηµοπράτηση του ανωτέρω έργου. 
 
 
            

Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Σχετικός φάκελος 

4. Φ. Εισηγήσεων  

5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

     Tμήμα Λογιστηρίου 

 

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών 

και Χωροταξίας  
 
 

∆ηµήτριος Ράικος 

 


