
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος, 4.12.2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Αριθ. Πρωτ. : 41909   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ε. Μακαριάδη 
2108004830/115 
                               
                                                     ΠΡΟΣ: 1. ∆ήµαρχο 

 2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
        Τµήµα Λογιστηρίου 
      Κοιν/ση: Τµήµα Προµηθειών 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων 
2. Την 53/1985 εγκύκλιο ΥΠΕΣ  
3. Την υπ’ αριθµ. 128/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε Προµήθεια 
Υλικών και Υπηρεσιών για την λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
4. Την υπ’ αριθµ. 57/2018 Μελέτη Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρο-
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
Προκειµένου ο ∆ήµος ∆ιονύσου µπορεί να προµηθευτεί υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων και δεξαµενών 
πόσιµου νερού που βρίσκονται εντός των ορίων του συνολικού προϋπολογισµού 
µελέτης 74.263,60€, παρακαλούµε όπως προβείτε στην έγκριση της δαπάνης: 
 
- Ποσού 150,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001  
- Ποσού 10.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 
- Ποσού 150,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 
- Ποσού 150,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 
- Ποσού 10.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0008 
- Ποσού 150,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0010  
 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου Οικονοµικού Έτους 2018. 
 
- Ποσού 10.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001  
- Ποσού 10.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 
- Ποσού 9.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 
- Ποσού 7.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 
- Ποσού 10.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0013 
- Ποσού 6.250,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0014 
- Ποσού 1.413,60€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0015 
 
 





του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου Οικονοµικού Έτους 2019, όταν αυτός 
εγκριθεί. 
 
Προκειµένου να καλυφθεί και το ποσό που προβλέπεται από το δικαίωµα προαίρεσης 
συνολικού ποσού 37.131,80€, παρακαλούµε όπως προβείτε στην έγκριση της 
δαπάνης  
 
- Ποσού 5.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001  
- Ποσού 10.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 
- Ποσού 5.000,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0013 
- Ποσού 8.750,00€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0014 
- Ποσού 8.381,80€ και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0015 
 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου Οικονοµικού Έτους 2019, όταν αυτός 
εγκριθεί. 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος 
 
 

 
                                                                     Αγγελική Πέππα 
 
 
 
 
 
Επισυνάπτεται η σχετική 57/2018 Μελέτη 




