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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε 2014 µε 
την ονοµασία « Καθαρισµός ∆ασών , Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία».  

 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Την υπ’ αριθ. 233/2013 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε.  2014 , ο οποίος επικυρώθηκε µε την αρθ. πρωτ. 
69101/56237/17.01.2014 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 

2. 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. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3462/2006,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Ν2362/1995, όπως έχουν τροποποιηθεί & 

ισχύουν.  
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010. 
6. Τις διατάξεις της αρ.30/19664/20.04.2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών. 
7. 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 ». 

8. Την αριθ. 209/2.06.2014 (Α∆Α ΒΙΥ0Ω93-ΧΩΝ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της προµήθειας υπηρεσίας καθαρισµού δασών, 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις , εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της 13/2014 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, ψηφίστηκε η διάθεση 
πίστωσης 46.543,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και δεσµεύθηκε ισόποση 
πίστωση µε την αριθ. 264/2014 Π.Α.Υ. σε βάρος του Κ.Α. 70.6275.0001,  µε τίτλο  



«Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία » και 
ανατέθηκε στην εταιρεία Κυριακάκης Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε. . 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18931/16.06.2014 σύµβαση ποσού 22.806,17€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ23%. 

10. Το γεγονός ότι είχε δεσµευθεί πίστωση µεγαλύτερου ποσού (ίσου µε τον 
προϋπολογισµό της σχετικής µελέτης) από την τελική δαπάνη των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου : 
 
να προβεί στην αποδέσµευση της πίστωσης  ποσού  23.737,03€   από τον ΚΑ 70.6275.0001 
των εξόδων ο.ε 2014 µε την ονοµασία « Καθαρισµός ∆ασών , Οικοπέδων και Κοινόχρηστων 
Χώρων για Πυροπροστασία» που είχαν δεσµευθεί για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών. 
 
 
            
 
            Η Αντιδήµαρχος 

 
 
 

          Στέλλα – Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
1)Τµήµα Προµηθειών 
2)Τµήµα Λογιστηρίου  

  


