
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος: 30-3-2016 

         ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 8023 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:  Κουζινοπούλου 
Τηλέφωνο: 2132030645 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή του ∆ήµου ως              

συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ.              
 
 
Οι ∆ήµοι έχουν ανάγκη να εγγράφονται ως συνδροµητές σε δικτυακές βάσεις δεδοµένων, 
προκειµένου να έχουν γρήγορη πληροφόρηση για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους 
αναγκών. 
 Η Σ. Καραγιλάνης υποστήριξη επιχειρήσεων µον. Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται ως εταιρεία, 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  οικονοµικής, διοικητικής και συµβουλευτικής 
φύσης , σε ΟΤΑ µε παρεχόµενες υπηρεσίες σε Οικονοµικά, ∆ιοικητικά Θέµατα ,Υπηρεσίες 
προς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε 2016 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑ εξόδων 
00.6453.0004 µε την ονοµασία « Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ». Σύµφωνα µε την προσφορά του 
συνδροµητικού site της Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ µον. Ε.Π.Ε η αξία συνδροµής είναι 1.500€ για 
συνδροµή ενός έτους µε δικαίωµα υποβολής έως τριάντα ( 30 )  ερωτηµάτων, για το οποίο 
εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών .Η ανωτέρω τιµή δεν συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ και 
αφορά έναν κωδικό πρόσβασης , ο οποίος θα µπορεί να χρησιµοποιείται από περισσότερους  
χρήστες. 
Με την υπ΄αριθ …49/2015..Α∆Σ εγκρίθηκε  η εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην 
δικτυακή βάση δεδοµένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ µον. Ε.Π.Ε µε ισχύ µέχρι 
ανάκλησής της. 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 72  του Ν.3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
“Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες”, 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.3463/2006, 

3. Το Π.∆. 113/2010  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 
4. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 30/2011 

και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.201. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  



6. Την αριθ. 49/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
7. Την   οικονοµική   προσφορά του  συνδροµητικού  site  της Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  µον. 

Ε.Π.Ε -2016 ( όπως  επισ/ται).  
 
παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και τη 

διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016. 
 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 457 28/3/2016 00.6453.0004 Λοιπές Συνδροµές 1.845,00 
ΣΥΝΟΛΟ 1.845,00 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

1. Γρ. ∆ηµάρχου 
2. Γεν. Γραµµατέας 
3. Λογιστήριο 
 


