
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αγ. Στέφανος, 25/6/2014  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 21281 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  1) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 7.380,00€ του προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014, 2) των τεχνικών προδιαγραφών και 3) της απ’ ευθείας ανάθεσης για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & 
Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου και β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1)  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)  των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,  

3)  του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ Απόφαση ΥΠΕΣ∆Α 11389/1993 
-ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β’) 

4)  τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες, και την εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 
(Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) 
στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆). 

5) την υπ’ αριθµ. 87/2014 Α.∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προµήθειας για την έντυπη έκδοση των 
Κανονισµών : α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) Ύδρευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου 

παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, για την 
έγκριση: 
 

1) της δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας 
Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», της διάθεσης σχετικής 
πίστωσης ποσού 7.380,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του  Κ.Α. 10.6615 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 µε τίτλο: «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις» και της 
εξόφλησης των σχετικών δαπανών (Π.Α.Υ -        /2014 ) 

2) των από 23-6-2014 τεχνικών προδιαγραφών όπως συντάχθηκαν από το Τµήµα Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης , Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) Ύδρευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου», προϋπολογισµού 7.380,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

3) της απ’ ευθείας ανάθεσης της παραπάνω προµήθειας.  

  
    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
Συνηµµένα 
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Προϋπ/σµού - ΕΣΥ 
 
Κοιν.: ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
           
Εσωτ. ∆ιανοµή:  
1) Τµ. Προγραµµατισµού 
2) Γεν. Αρχείο 


