
 

 
      

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.100,70€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) για τη σύνταξη της μελέτης: «Eκπόνηση οριστικής μελέτης στο κτίριο που παραχωρήθηκε 

από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου».  

 

Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών 

(2) Την υπ’ αρ. 241/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον  «Προϋπολογισμό και ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης του Δήμου ο.ε. 2016» όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα. 

(3) Την υπ’ αρ. 126/2014 απόφαση Ο.Ε. περί απ΄ευθείας ανάθεσης της σύνταξης της μελέτης και 

διάθεσης πίστωσης ύψους 23.001,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

(4) Την υπ’ αρ. πρωτ. 21668/30.06.2016 Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης.  

(5) Την υπ’ αρ. πρωτ. 1140/12-04-2012 απόφαση ένταξης υποέργου: «Εκπόνηση οριστικής μελέτης 

στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», της Πράξης 

«Τεχνική Βοήθεια Δήμου Διονύσου», με κωδικό ΜΙS 375581 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική». 

(6) Το υπ’ αρ. πρωτ. 25626/20.09.2016 έγγραφο παράδοσης των μελετών. 

 

       Στις 27-02-2014 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  ζήτησε εγγράφως από τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου την άμεση σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Eκπόνηση οριστικής 

μελέτης στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». Με το 

από    03-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 11442) δηλώνεται η αδυναμία 

σύνταξης της  ανωτέρω μελέτης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και μη ύπαρξης απαραίτητου 

εξοπλισμού. Επίσης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8854/ 10-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

δηλώνεται η αδυναμία εκπόνησης της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων από τον Μηχανολόγο της 

υπηρεσίας. 

Με την υπ’ αρ. 126/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η δαπάνη για την  εκπόνηση της 

μελέτης και διατέθηκε πίστωση  ύψους 23.001,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) σε βάρος του Κ.Α. 

70.7411.0021 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε 2014 και β) η ανάθεση της μελέτης στην Ολγα Ευθ. 

Καλούδη  και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί. 

Με την υπ΄αρ. πρωτ. 21668/30.06.2016 σύμβαση γίνεται η ανάθεση της μελέτης, με έναρξη των 

εργασιών μετά την παράδοση στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία θεωρημένου Τοπογραφικού 

Διαγράμματος. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1140/12-04-2012 απόφαση εγκρίθηκε η  ένταξη της μελέτης ως υποέργο της 

Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Διονύσου», με κωδικό ΜΙS 375581 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική». 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 25626/20.09.2016 έγγραφο παραδίδεται από τον ανάδοχο 70% του αντικειμένου  

των μελετών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Δροσιά:         18  -  10 -2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                             Αρ. Πρωτ. :  -27447    - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά 

 



 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 

16.100,70 € στον Κ.Α. 69.7411.0001 για την πληρωμή της : «Eκπόνησης οριστικής μελέτης στο κτίριο 

που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Διονύσου Οικονομικού Έτους 2016. 

 

Συνημμένα : Το υπ’ αρ. πρωτ. 25626/20.09.2016 έγγραφο παράδοσης της μελέτης από την ανάδοχο. 

 
 

 

                    

Κοινοποίηση: 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Tμήμα Λογιστηρίου 

Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Φ. Έργου 

4. Φ. Εισηγήσεων 

         
                                                                               Ο Αντιδήµαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών,     
                                                                                                                    Χωροταξίας & Πολεοδοµίας    
     
                                                                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ 
                                                                                                            ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
 
 

 
 

 
 


