
                                                                     

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος  .20-2-.2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -   4824         
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά 
                                                                      

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                                                           
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου  
Οικονοµικού Έτους 2015 για την «Υπηρεσία προελέγχου µελέτης για την 
ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών του ∆. ∆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 υπ’ αρ. 19/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε «Η ανάθεση 
υπηρεσίας προελέγχου µελέτης για την ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆. ∆ιονύσου» για το έτος 
2015 µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,   
 
ε) την ανάγκη του ∆ήµου για ανάθεση σε διαπιστευµένο φορέα της υπηρεσίας προελέγχου της 
µελέτης ανακατασκευής 7 παιδικών χαρών προκειµένου να ελεγχθεί πριν το έργο κατασκευής ότι έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και των σχετικών προτύπων, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση της δαπάνης για την  «Υπηρεσία 
προελέγχου µελέτης για την ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών του ∆. ∆ιονύσου»  και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 1.119,30 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 15.7413.0012 µε 
ονοµασία «Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε την 
ΑΠ. ΥΠ. ΕΣ. 28492/09». 
 
Κοινοποίηση: 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Tμήμα Λογιστηρίου 

Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Φ. Έργου 

4. Φ. Εισηγήσεων 

                                                                                              Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
                                                                                            ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
 
                                                                                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ                                 
                                                                                    ∆Ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

 

 
 
 

                                                                    
 

 



 
 
 


