
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 2/5/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12433 
TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια υλικού και 
λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και 
λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης», β) της µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισµού. 
 
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.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες, 
 δ) τον ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, 
 ε) την 81/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
Προµήθεια υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης 
συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική 
απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου: 
 
1. για την αποδέσµευση ποσού 29.446,20 € στον ΚΑ 10.7134.0006 (ΠΑΥ 259) και ποσού 9.963,00€ 

στον ΚΑ 00.6453.0005 (ΠΑΥ 477) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικού συστήµατος σύνδεσης οχηµάτων.  

 
2. για την έγκριση της δαπάνης για την "Προµήθεια υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου 

οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων 
κίνησης" του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.843,80 € σε βάρος του Κ.Α. 
10.7134.0006 µε τίτλο: "Προµήθεια συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων" και την έγκριση της 
δαπάνης ''Συνδροµής ∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου" και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
25.779,60 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.0005 µε τίτλο “Συνδροµή ∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων 
του ∆ήµου” του Προϋπ/σµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 για την εξόφληση των σχετικών δαπανών'' 

 
3. για την έγκριση της από 19/04/2017 µελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας µε τίτλο «Προµήθεια υλικου και λογισµικου διαχείρισης στόλου 
οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικου και λογισµικού έκδοσης δελτίων 
κίνησης»,  προϋπολογισµού 98.623,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 

 
4. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 
τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου. 

(Π.Α.Υ.  ................................. και Π.Α.Υ. .................................) 
          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
     
               ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 
Κοιν.:  1) ∆/νση οικονοµικών Υπηρεσιών        
               2) Τµ. Λογιστηρίου                                                                      

 
   Εσωτ. ∆ιανοµή: 1) Γενικό Αρχείο 
                              2) Τµ. Προγραµµατισµού                                                                                                             


