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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 

Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Πλυσίµατος Κάδων» 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.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5.8.2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες,  
 
δ) την υπ' αριθ. 72/2018 Α∆Σ, µε την οποία έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για την ανάγκη 
 «Προµήθεια Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων»,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου, για: 

1. την έγκριση της µε αριθµό 6/2018 Μελέτης «Προµήθεια Υπηρεσίας Πλυσίµατος 
Κάδων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 39.947,84 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24% (CPV 90918000-5 µε τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισµού Κάδων».),  

2. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού διαγωνισµού, τους 
οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,  

3. την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης «Προµήθεια Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου, και  

4. τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0002 µε τίτλο 
“∆απάνες Καθαρισµού - Πλυσίµατος Κάδων Απορριµµάτων” ο.ε. 2018 και τη χρέωση 
του υπολειπόµενου ποσού (16.947,84 €) σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισµού του 
ο.ε. 2019 µετά την έγκρισή του, και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ 
……./2018).  

 Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος 
Τµήµατος 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    

Ηµερ/νία    
 


