
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   2/5/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12438 
TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών», β) των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 
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 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες, 
 δ) τον ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, 
 ε) την 81/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών, 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου: 
 
 1. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 14.999,91 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0006 µε τίτλο: “Προµήθεια αναλωσίµων και µικροϋλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων” και την εξόφληση των σχετικών δαπανών, του O.E. 2017 
(ΠΑΥ ..../...-...-2017). 
 
 2. για την έγκριση της από 25/4/2017 τεχνικής περιγραφής του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών»,  προϋπολογισµού 14.999,91 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,   
 
 3. η προµήθεια θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αρ. 118 
και 328 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 
 
Κοιν.:  1) ∆/νση οικονοµικών Υπηρεσιών 
           2) Τµ. Λογιστηρίου 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 1) Χ.Α. 
                          2) Τµ. Προγραµµατισµού 


