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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για νέα και 
συνεχιζόµενα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την οποία 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) Των άρθρων 208 «Τεχνικό Πρόγραµµα» και 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες» του 
Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα 
 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες και στις υποενότητες της 
  
δ) Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018 µε τις µέχρι σήµερα 
αναµορφώσεις του  
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
παρακάτω νέων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 προκειµένου να εκτελεστούν νέα και συνεχιζόµενα έργα 
του  ∆ήµου:  
 

1. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.150.000,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7336.0012 µε την ονοµασία 
«Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. 
Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς» του προϋπολογισµού 2018 του 
∆ήµου, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δηµοπράτησης  και εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου που έχουν ξεκινήσει από το 2017.  
(ΠΑΥ            /2018) 
2. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 284.000,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0056 µε την ονοµασία «Μεταφορά 
υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου 
ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την έναρξη των 
διαδικασιών δηµοπράτησης  και εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
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3. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 550.000,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0060 µε την ονοµασία «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆ήµο ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 
2018 του ∆ήµου, για την έναρξη των διαδικασιών δηµοπράτησης  και εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
 

 
Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Φ. Εισηγήσεων  

4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

     Tμήμα Λογιστηρίου 
 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 Υποδομών και Χωροταξίας  

 

 

Δημήτριος Ράικος 
 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Τεχνικών έργων 

         ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ 

 

       ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 
           
 

∆ροσιά,           ∆ροσιά  ,        
 


