
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3 /4/2018
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 13814
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια αναλωσίμων για
τους νέους εκτυπωτές του Δήμου Διονύσου» (CPV: 30125110-5 - ΑΔΑΜ: 18REQ002933418), β)
των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και γ) του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (“η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο,
καθώς  επίσης  αποφασίζει  αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης
προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε  εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις”),

2. τις  διατάξεις  των  άρθρων  158  «Δαπάνες»  και  209  «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες»  του
Ν.3463/2006,

3. τις διατάξεις του  άρθρου 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων,

4. τo Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
5. τον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
6. την 116/27-3-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Διονύσου  με την οποία

εγκρίθηκε  η  σκοπιμότητα  της  προμήθειας  αναλωσίμων για  τους  νέους  εκτυπωτές  του
Δήμου Διονύσου,

παρακαλούμε, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, όπως ληφθεί σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής:

1.  για την έγκριση της δαπάνης για την  «Προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές
του Δήμου Διονύσου» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.744,20€ στον Κ.Α. 10.6613.0007 με
την  ονομασία  «Προμήθεια,  χαρτιού,  εντύπων,  αναλωσίμων  &  μικροϋλικών
μηχανογράφησης  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων» του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού
έτους 2018, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών,

2. για την έγκριση των συνημμένων σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών που έχει συντάξει το Τμήμα
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  και  Διαφάνειας  με  τίτλο  «Προμήθεια
αναλωσίμων  για  τους  νέους  εκτυπωτές  του  Δήμου  Διονύσου», προϋπολογισμού
24.744,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

3.  για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κοιν.:  1) Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών   
          2) Τμ. Λογιστηρίου 

3) Τμ. Προμηθειών 


