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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τμήμα Προγραμματισμού
Οργάνωσης, Πληροφορικής
και Διαφάνειας
Πληροφορίες: Σπ. Μαντόπουλος
213 2030606                 
                                                  ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Λογιστηρίου
(χωρίς συνημμένα)

ΚΟΙΝ: Τμήμα Προμηθειών
(με συνημμένο φάκελο)

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης Δημάρχου για Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για
Προμήθεια Υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού Μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων,
2. Την 53/1985 εγκύκλιο ΥΠΕΣ,
3.  Το  αρ.  πρωτ.  39788/31-07-2018  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών –  Δ/νση
Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
4. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)
“Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, όπως
έχουν  τροποποιηθεί  από  τον  Ν. 4438/16,  ΦΕΚ-220  Α/28-11-16  “Εναρμόνιση  της
νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  2014/17/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  4ης  Φεβρουαρίου  2014  σχετικά  με  τις  συμβάσεις  πίστωσης  για
καταναλωτές  για  ακίνητα  που  προορίζονται  για  κατοικία  και  την  τροποποίηση  των
Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”
5.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010  που  διέπουν  τη  λειτουργία  της
Οικονομικής Επιτροπής
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής –
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”
7. Την υπ’ αριθμ. 4/2018 Μελέτη Προμήθειας Υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού 
Μηχανογραφικού εξοπλισμού,

και  προκειμένου  ο  Δήμος  Διονύσου  να  προμηθευτεί μηχανογραφικό  εξοπλισμό
(Υπολογιστές,  Οθόνες,  Σκληρούς  δίσκους  κλπ)  για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  των
χρηστών  του  Δήμου,  αφού  αυτά  θα  χρησιμοποιηθούν,  κατά  περίπτωση,  για  την





αντικατάσταση παλαιότερων αντίστοιχων ειδών που έχουν υποστεί  βλάβη ή για την
κάλυψη νέων αναγκών του  Δήμου,  παρακαλούμε  όπως προβείτε  στην έγκριση της
δαπάνης  ποσού  24.798,76€  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%)  και  διάθεση
ισόποσης  πίστωσης  σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.7134.0002  με  τίτλο  «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Εκτυπωτών  κλπ  μηχ/κού  εξοπλισμού» του
προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018.

Επισυνάπτεται του παρόντος για παράδοση στο Τμήμα Προμηθειών, φάκελος με δύο
(2) υπογεγραμμένα αντίτυπα της υπ’ αρ. 4/2018 σχετικής Μελέτης Προμήθειας (CPV
προς  προμήθεια  υλικών:  30236000-2 με  τίτλο  «Ποικίλος  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών
υπολογιστών»).
                                                     

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  & Ανθρ. Δυναμικού

Βασίλειος Δαρδαμάνης




