
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,    27/7/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:            22730 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Τσέλιος 
Τηλ.: 213.2030607 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 
 
 
 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) 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) το άρθρο  
209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06, γ) το Π.∆.113/2010 περί 
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, δ) την υπ’αρ. 120/2011 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη συνδροµής και η 
απόκτηση κωδικού πρόσβασης του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ηλεκτρονική βάση 
πληροφοριών ∆ΗΜΟΣΝΕΤ, ε) την υπ’αρ. 98/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στη 
δικτυακή βάση δεδοµένων της εταιρίας «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ 
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»», στ) το γεγονός ότι η ετήσια συνδροµή στην  ηλεκτρονική βάση 
πληροφοριών ∆ΗΜΟΣΝΕΤ καθώς και η συνδροµή στη δικτυακή βάση δεδοµένων 
της εταιρίας «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»» λήγουν στις 
31/8/2017, παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου: 
 
1) Για την έγκριση των σχετικών δαπανών και τη διάθεση πίστωσης  ποσών 
α)1860,00€ στην εταιρία ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και β) 1264,80€ στην εταιρία «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»», ήτοι σύνολο 3124,80€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος  του Κ.Α. 00.6451.0001 µε την ονοµασία 
«Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - 



∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ.» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση σχετικών δαπανών. 
 
 
 
 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
 
 
 
 
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 
 
 
Κοιν.:  1) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
           2) Τµ. Λογιστηρίου 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 1) Χ.Α. 
                          2) Τµ. Προγραµµατισµού 

 


