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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την 
ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
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 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η έκδοση 
πιστοποιητικών  ηλεκτρολόγου για δύο νέες παροχές ∆ΕΗ και συγκεκριµένα για µία (1) στην 
Πλατεία Αρµονίας στη δηµοτική ενότητα Άνοιξης και άλλη µία (1) στην οδό Αθηνάς απέναντι 
από το 41 – 43 στη δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 400 
€, µε ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβή για την Έκδοση 
Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων για Παροχές Ρεύµατος ∆ΕΗ» και τρόπο ανάθεσης την 
απευθείας ανάθεση, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου,  
για την έγκριση της δαπάνης Έκδοσης Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου, για δύο νέες παροχές 
∆ΕΗ και συγκεκριµένα για µία (1) στην Πλατεία Αρµονίας στη δηµοτική ενότητα Άνοιξης και 
άλλη µία (1) στην οδό Αθηνάς απέναντι από το 41 – 43 στη δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου, και 
τη διάθεση σχετικής πίστωσης 400 € µε ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6142.0002 µε τίτλο 
«Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων για Παροχές Ρεύµατος ∆ΕΗ». 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενη 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης  

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας 

Ονοµ/µο  Γεωργία Ροκίδη Απόστολος Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 


