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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για την  
«Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού Υπηρεσίας Πράσινου» του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 
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 & την εγκύκλιο 

30/19664/20.4.11,  

δ) την 128/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η «Προµήθεια 

ειδών και εξοπλισµού Υπηρεσίας Πράσινου» 

παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

∆ήµου, για την έγκριση της δαπάνης του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση ισόποσης 

συνολικής πίστωσης 24.436,78 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, η οποία επιµερίζεται όπως 

παρακάτω: 

• διάθεση πίστωσης 12.676,11 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 

35.6692.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Σπόρων, Φυτών, ∆ενδρυλλίων και έτοιµου 

Χλοοτάπητα» και την εξόφληση των σχετικών δαπανών.         

Το CPV της παρεχόµενης προµήθειας είναι: 03451100-7 Φυτά για φύτευση σε 

παρτέρια. 



• διάθεση πίστωσης 2.203,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 

35.6693 µε τίτλο «Προµήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασµάτων και 

Βελτιωτικών Εδάφους»  και την εξόφληση των σχετικών δαπανών.      

Το CPV της παρεχόµενης προµήθειας είναι: 24440000-0 ∆ιάφορα λιπάσµατα.   

• διάθεση πίστωσης 5.618,93 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του 

Κ.Α.35.6699.0004  µε τίτλο « Προµήθεια Ειδών Κηπουρικής »  και την εξόφληση των 

σχετικών δαπανών.             Το CPV 

της παρεχόµενης προµήθειας είναι: 16160000-4 ∆ιάφορα είδη εξοπλισµού 

κηπουρικής. 

• διάθεση πίστωσης 3.938,24 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 

35.6699.0003 µε τίτλο «Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Ποτίσµατος»  και την εξόφληση 

των σχετικών δαπανών.  .         

Το CPV της παρεχόµενης προµήθειας είναι: 43323000-3 Εξοπλισµός Άρδευσης.  

 

 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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