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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας 

Άγ. Στέφανος,   Απριλίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: 9224/14-4-2015 

∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1,  
τ.κ. 14565, Αγ. Στέφανος 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
τηλ.: 2132030639 / fax: 2132030630 

 

 

Προς: Τον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
∆ιονύσου 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προµήθεια α) 

Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών και 

Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργίας της 

΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ΄» 

 

  Έχοντας υπόψη: 

1) 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,  

2) τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες” του 

Ν.3463/06,  

3) τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 

4) τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)  

5) Την υπ’ αριθµ. 1867/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ‘’Ορισµού Αντιδηµάρχων και 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου’’. 

6) την υπ’ αρ. 64/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια (αναγκαιότητα) προµήθειας α) ενηµερωτικού υλικού και β) θερµικού εκτυπωτή 

πλαστικών καρτών και υλικοτεχνικού εξοπλισµού για το πρόγραµµα “Της Κάρτας του 

∆ηµότη” 
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Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

∆ήµου: 

α)  Για την έγκριση των από 08/04/2015 Τεχνικών Προδιαγραφών όπως συντάχθηκαν από 

το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε 

θέµα «προµήθεια α) Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών 

και Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργίας της 

΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ΄» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 5.000,00 € συµπ. 

ΦΠΑ 

β)  Την έγκριση της δαπάνης για την «προµήθεια α) Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού 

Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών και Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού για την υλοποίηση του 

προγράµµατος δηµιουργίας της ΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ΄» και τη διάθεση πίστωσης 

ποσού 2.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την ΟΜΑ∆Α Α σε βάρος του  κωδικού 

εξόδων ΚΑ 10.6615 µε την ονοµασία “Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις” και ποσού 

3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την ΟΜΑ∆Α Β σε βάρος του κωδικού εξόδων 

ΚΑ 10.7134.0002 µε την ονοµασία “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά 

συστήµατα και λογισµικά” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 για την εξόφληση 

των σχετικών δαπανών. 

 

(Π.Α.Υ ΑΑΥ 441-09/04/2015 και ΑΑΥ 440 – 09/04/2015)     

           

            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  

       ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

       

 

                 ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ∆ρ Μηχ. 

 Συνηµµένα 

Τεχνικές Προδιαγραφές            

Εσωτ. ∆ιανοµή 

1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 

2. Γρ. κ. Αντιδηµάρχου 

3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. Τµήµα Προγραµµατισµού 


