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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας RICOH”  
 
Σχετ. Συνηµ.: Τεχνική Περιγραφή 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (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) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/2006, 
 
 γ) τo Π.∆.80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες, 
 
 δ) τον Ν.4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών, 
 
 ε) την 366/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα σύναψης σύµβασης συντήρησης και προµήθειας αναλωσίµων µε χρέωση  
ανά σελίδα για τα φωτοτυπικά µηχανήµατα µάρκας RICOH του ∆ήµου ∆ιονύσου και η 
ανάθεση της εργασίας µε τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης. 
 
 στ) την από 18/7/2018 σχετική συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή του Τµ. 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας που αφορά στη συντήρηση 
και προµήθεια αναλωσίµων µε χρέωση ανά σελίδα για τα φωτοτυπικά µηχανήµατα µάρκας 
RICOH, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 
 



 1) για την έγκριση της από 18/7/2018 συνηµµένης Τεχνικής Περιγραφής του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας που αφορά στη 
συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων µε χρέωση ανά σελίδα για τα φωτοτυπικά 
µηχανήµατα µάρκας RICOH, 
  
 2) για την έγκριση της δαπάνης «Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας RICOH» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 3.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 µε την 
ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ µηχ/κού 
εξοπλισµού του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. 
 
 
   

 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
 
 
Κοιν.:  1) ∆/νση οικονοµικών Υπηρεσιών        
           2) Τµ. Λογιστηρίου  

3) Τµ. Προµηθειών  


