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TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης και 
τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου 
ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”. 
 
  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. 69/11-4-2017 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των 
εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου, παρακαλούµε όπως ληφθεί 
σχετική απόφαση:  
 
- Για την ακύρωση της υπ’αρ. 38/20-2-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για 
“Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού 
δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”” 
 
- Για την αποδέσµευση του ποσού των 4.800€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6265.0008 που δεσµεύθηκε µε την ΑΑΥ 313/2017 σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης 
 
- Για την έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού 
δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 4.800,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 µε την 
ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, για την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών.  
  
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 
 
 
Κοιν.:  1) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
           2) Τµ. Λογιστηρίου 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 1) Χ.Α. 
                          2) Τµ. Προγραµµατισµού 


