
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.  Στέφανος, 19/5/2016 
ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12902 
TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Τσέλιος Παναγιώτης 
Τηλ: 213.2030607 
Fax: 213.2030630 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για 
τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού διαχείρισης των 
ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου. 
 
Σχετ. Συνηµ.: Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 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.3463/06, 
 
 γ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες και την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11, 
 
 δ) την 92/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
(αναγκαιότητα) παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού 
διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και η ανάθεση της 
εργασίας µε τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην κατασκευάστρια εταιρία του 
λογισµικού “Orbit Εφαρµογές Πληροφορικής”. 
 
 ε) τις από 5/5/2016 σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµ. Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 
 
 1) Για την έγκριση των από 5/5/2016 τεχνικών προδιαγραφών του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 



ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ», για δύο χρόνια από την υπογραφή της 
σύµβασης, 
  
 2) Για την έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου στην εταιρία “Orbit Εφαρµογές Πληροφορικής” και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
900,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση 
εφαρµογών λογισµικού – υποστήριξη µηχανογραφικών προγραµµάτων» του προϋπολογισµού 
οικ. έτους  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.  (Π.Α.Υ -………/2016). 
   
 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 
 ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ∆ρ Μηχ. 
 
 
 
 
Κοιν.:  1) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
           2) Τµ. Λογιστηρίου 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 1) κ. Γενικό Γραµµατέα 
 2) Τµήµα Προγραµµατισµού 
 3) Γενικό Αρχείο 


