
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 25.7.2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αριθ. Πρωτ.: 22334 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                                
Ταχ. ∆/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας     
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                    
Πληροφορίες: Ιωάννα Γκασιώνα      
Τηλέφωνο: 210 81 44 450 (εσωτ. 206)                                  
FAX: 210 81 44 450                 
email: gasiona@dionysos.gr                              

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την 
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και Πιστοποίηση 
Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου»  
 
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.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 119/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της «Προµήθειας Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και Πιστοποίηση 
Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου» για το έτος 2017,   
 
ε) την ανάγκη του ∆ήµου για έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου της καταλληλότητας σε τρία (3) 
καλαθοφόρα οχήµατα που λειτουργούν στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για τις εργασίες σε 
ύψος, π.χ. αντικατάσταση λαµπτήρων, κλπ., µε πινακίδες κυκλοφορίας ΜΕ 59569 (µάρκας 
NISSAN), ΜΕ 83637 (µάρκας MERCEDES) και ΜΕ 56545 (µάρκας NISSAN), 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρων 
Οχηµάτων του ∆ήµου» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 750,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
35.6142.0002 µε ονοµασία «Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα του 
∆ήµου» και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2017). 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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