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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αγ. Στέφανος,16/02/2018 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        Αριθµ. Πρωτ. 5628 
∆/ΝΣΗ : Λεωφ.Λίµνης Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 145 65 Άγιος Στέφανος 
ΤΗΛ : 213 2030613 
Fax :  213 20 30630 
 
 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:«Έγκριση αποδεσµεύων πιστώσεων µετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών 
διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων.  
 
Με την αριθµ 27/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν οι δεσµεύσεις 
των πιστώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 
και αφορούσαν στις υποχρεωτικές δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης 
εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών. 
 
Με την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε o προϋπολογισµός  του ∆ήµου  ο.ε. 2018, ο οποίος επικυρώθηκε  µε την αριθ. 
πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 
 
Με τις αριθµ. 5, 7 & 24/2018 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν οι 
διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών σε διαφορές διαγωνίστηκες διαδικασίες , σύµφωνα µε 
τις οποίες προκύπτουν µη αναγκαίες πιστώσεις.   
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για την αποδέσµευση των µη 
αναγκαίων πιστώσεων προκείµενου η Υπηρεσία να προχωρήσει σε αναδιανοµή αυτών σε 
νέες διαµορφούµενες ανάγκες.  
 
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. 
 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες." και στις υποενότητες της. 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδέσµευση των 
ακόλουθων πιστώσεων ανά κωδικό αριθµό ανά ΑΑΥ προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
ανάγκες του  ∆ήµου του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018:  
 
 

1. 15.810,00,€ από το Κ.Α. 70.7131.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια τριών (3) σετ 
αλατιέρων-µαχαιριών» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, τα οποία δεσµεύτηκαν µε 
την 43/2018 ΑΑΥ. 

 
2. 1.624,40€ από το Κ.Α. 70.7135.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια σειρήνων 

συναγερµού πολιτικής άµυνας» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, τα οποία 
δεσµεύτηκαν µε την 68/2017 ΑΑΥ.  
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3. 32.765,7€ από το του Κ.Α. 35.7135.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια οργάνων 
γυµναστικής για πλατείες» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, τα οποία 
δεσµεύτηκαν µε την 81/2017ΑΑΥ.  

 
4. 32.843,80€ από το Κ.Α. 10.7134.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού 

λογισµικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων)» του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου, τα οποία δεσµεύτηκαν µε την 
71/2017 ΑΑΥ.  

 
5. 3.779,60 € από το Κ.Α 00.6453.0005 µε την ονοµασία «Συνδροµή δορυφορικής 

σύνδεσης οχηµάτων ∆ήµου» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 του 
∆ήµου, τα οποία δεσµεύτηκαν µε την 69/2017 ΑΑΥ.  

 
 
 
 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης  

Κοινοποίηση;   

1. Γρ. ∆ηµάρχου   

2. Γενικό Γραµµατέα   

3. Τµήµα Λογιστηρίου   Αγγέλα Αγαθολέους Ακριτίδη  

 


