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Προς: 
 
 

∆/νση Οικονοµικών 
Τµήµα Λογιστηρίου 

 

 
 

Θέµα: Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆ιατάκτη για Ανάληψη Υποχρέωσης  
 

Τρέχον Οικονοµικό Έτος: 2019 
 
Υπηρεσία: ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 
 
Τίτλος  Κ.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. Προϋπολογισµού:”∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” K.A.10.6274.0001. 
 
 
Είδος & αιτία δαπάνης: Καθαρισµός εσωτερικών χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων του ∆ήµου 
 
 
Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόµου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες: 

1. Τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), 

2. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: 
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 
που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση της 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για 
κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 
1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών” 

4. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για 
τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού 
(σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο 
όργανο του φορέα 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: 

ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
8. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
9. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας 
10. Την υπ΄ αρίθµ. 839/2018  (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
118577/37383/1-2-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής . 

11. Την υπ’αριθµ. 183/2019 Α∆Σ 
12. Την ανάγκη του ∆ήµου για τις ανωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες συντελούν άµεσα στην εκπλήρωση των 

σκοπών της υπηρεσίας, 
 
Πηγή χρηµατοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισµός ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
Οικονοµικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη: 2019 και 2020 (ΑΑΥ πολυετής δέσµευση)  





Ποσό δαπάνης (σύνολο): Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 102.500,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
Αναλυτικά η χρέωση θα βαρύνει το Ο.Ε 2019 και 2020 ως ακολούθως ανά Κ.Α., συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ:  
 

1. Για το Ο.Ε. 2019 την έγκριση της δαπάνης για τον καθαρισµό των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων 
των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου και την διάθεση πίστωσης ποσού 52.490,75€ συµ/νου 
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού εσωτερικών χώρων και των 
υαλοπινάκων των κτιρίων» του προϋπολογισµού 2019 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
(ΑΑΥ              /2019) 

2. Το υπολοιπόµενο ποσό των 50.009,25€ συµπ/νου ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ο.Ε. 2020  
     και τον ίδιο ΚΑ  

 
Συνηµµένα: 

1. Η υπ΄αριθµ. 7/2019 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
2. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε 

Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 19REQ……… 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
 

∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
 




