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ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Τεχνική Εξυπηρέτηση και 
Υποστήριξη καθώς και  Ενηµέρωση & Αναβάθµιση  Λογισµικού εξοπλισµού».  
 

Έχοντας υπόψη: 
1)τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης, σύµφωνα µε τις 
οποίες:« η οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
α) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις...» 
 
2)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την απευθείας ανάθεση.  
Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης: 
- χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα,  
- στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονοµικό 
φορέα της επιλογής τους,  
- κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς,  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 118 [...]. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016) 
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
(άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016)  
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς 
να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του 
Ν.4412/2016) 
 



                                                                               

 
Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου [..], προέδρου συνδέσµων, νοµικών 
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του 
συµβουλίου. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) 
3) τις διατάξεις του Ν.3463/2006.  
4) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016. 
5) Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( Α∆Α:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου".  
6) την Α∆Σ 169/2017 έγκρισης της υπηρεσίας. 
7) την υπ'αρίθµ.1/2017 Μελέτη της Ταµειακής Υπηρεσίας (ΚΗΜ∆ΗΣ 17REQ001529275  2017-
06-13. 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση,  
για την έγκριση συνολικής δαπάνης 3.600,00€ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης  σε βάρος 
του ΚΑ 10.6266.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 µε τίτλο “Συντήρηση 
εφαρµογών λογισµικού - υποστήριξη µηχανογραφικών προγραµµάτων “ µε CPV: 50410000-2  
“Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών µέτρησης “, δαπάνη που θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

                                                                                                                       Η Αντιδήµαρχος  
                                                                                                        Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
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                                                                                                   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η  
                                                                                                                     ΑΓΓΕΛΑ 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
1. Η υπ'αριθµ.1/2017 Μελέτη της Ταµειακής υπηρεσίας 
 
Κοινοποίηση:     
1.Τµήµα Προµηθειών     
2. Τµήµα Λογιστηρίου                                                                                                    
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
1.Αρχείο Τµήµατος  Ταµειακής Υπηρεσίας. 
 


