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                                      Προς            

 τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
                                      

 
 
 
   Θέµα : Έγκριση α)της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον "Μικροβιολογικό & Χηµικό 
Ελεγχο Νερού" και β) την υπ' αριθ. 4/2017 µελέτη. 
 
 
 
Έχονταςυπόψη:  
 
  1) 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),  
 2) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
 3) τον Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  
 4) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την  
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
   5)Την 104/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
εργασίας “Μικροβιολογικός και Χηµικός Ελεγχος Νερού”   
    
     Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τον 
Μικροβιολογικό και Χηµικό έλεγχο Νερού: 
  
   1) για την έγκριση της δαπάνης “Μικροβιολογικός και Χηµικός Ελεγχος Νερού” “και τη διάθεση 
πίστωσης  συνολικού ποσού 16.263,84  ευρώ ως εξής : 
� µε χρέωση ποσού 5.328,80 ευρώ  στον ΚΑ 25.6142.0003 µε τίτλο “Αµοιβές τρίτων για τον 

έλεγχο της ποιότητας του νερού“ του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017  
� µε χρέωση ποσού 10.935,04  ευρώ σε αντίστοιχο ΚΑ του ο.ε. 2018 και την εξόφληση  των 

σχετικών δαπανών  
     2) για την έγκριση της υπ' αριθ. 4/2017 Μελέτης “Μικροβιολογικός και Χηµικός Ελεγχος  Νερού” 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 16.263,84 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24% που συνέταξε η 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  



3) η υπηρεσία θα εκτελεστεί µε τη διαδιακασία της απ' ευθείας ανάθεσης , σύµφωνα µε τα αρ. 
118 και 3328 του Ν.4412/2016. 

 
 
  
                      Ο Αντιδήµαρχος 
     ∆ιοίκησης & Ανθρώπινου ∆υναµικού 
                   Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
 
  
                                                                  Βασίλειος ∆αρδαµάνης 
 
 

                                                                              
       
 
 
Συνηµµένα : 
1.η υπ'αριθ.4/2017 µελέτη   
“Μικροβιολογικός και Χηµικός Ελεγχος  Νερού”     
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου  
2.Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων  
 


