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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/7/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Πρωτ. 22320/3-8-15 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης,                                                       Προς: Οικονοµική Επιτροπή 

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας  

 
 
Θέµα:”Έγκριση α) τεχνικής περιγραφής και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 

∆ήµου ο.ε. 2015 για την Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Konica Minolta και 
Toshiba” 

 
Ο ∆ήµος µας διαθέτει 3 φωτοτυπικά µηχανήµατα µάρκας Konica Minolta, 3 µάρκας Toshiba. Τα 
µηχανήµατα αυτά είναι κρίσιµα για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς συνήθως 
δεν υπάρχει εφεδρικό µηχάνηµα στις οργανικές µονάδες τις οποίες εξυπηρετούν. 

 

Σύµφωνα µε:  
1. Την παρ.1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν.3852/10 η οικονοµική επιτροπή «αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και την 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 απ' ευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις». 

2. Το άρθρο  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06 , γ). To Π.∆.113/2010 περί 
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 

3. Tην υπ' αριθµ. 156/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
προτείνουµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίσει: 

 
1) Για την έγκριση της από 31/7/2015 τεχνικής περιγραφής του Τµήµατός µας και τον ορισµό  

της διαγωνιστικής διαδικασίας σε απ' ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών της οµάδα Α και Β. 
2) Για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 

για την Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Toshiba και Konica Minolta,  
ΟΜΑ∆Α Α “Φωτοτυπικά µηχανήµατα µάρκας Toshiba”  σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0007 
µε τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπού µηχανικού 
εξοπλισµού» του προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών.  (Π.Α.Υ -        /2015). 

3) Για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. για 
την Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων, εκτύπωτων και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας,  
ΟΜΑ∆Α Β “Φωτοτυπικά µηχανήµατα µάρκας Konica Minolta” και  σε βάρος του Κ.Α 
10.6265.0007 µε τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπού 
µηχανικού εξοπλισµού» του προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
σχετικών δαπανών.  (Π.Α.Υ -        /2015). 

 
O Αντιδήµαρχος 

 
 

Ηλίας Υφαντής 


