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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό και Ανάπλαση της Πλατείας 
Αγοράς στη ∆.Ε. Σταµάτας». 
 
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 του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
γ) τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016, 
δ) το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
ε) την 279/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
«Προµήθειας Παροχής Εργασίας ∆ιαµόρφωσης – Ανάπλασης – Εξωραϊσµού Πλατειών και 
Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας Έτους 2018», στην οποία 
περιλαµβάνεται ο «Εξωραϊσµός και Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη ∆.Κ. Σταµάτας», 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, 
για την έγκριση:  
1. της δαπάνης «Προµήθειας Παροχής Εργασίας ∆ιαµόρφωσης – Ανάπλασης – Εξωραϊσµού 

Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας Έτους 
2018» και συγκεκριµένα αυτής που αφορά στον «Εξωραϊσµό και Ανάπλαση της Πλατείας 
Αγοράς στη ∆.Κ. Σταµάτας» του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

2. τη διάθεση πίστωσης ποσού 19.827,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0007 µε τίτλο 
“Εργασίες Ανάπλασης και Εξωραϊσµού Πλ. Αγοράς ∆.Κ. Σταµάτας” και την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών, 

3. της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (λόγω του ύψους 
της δαπάνης) για την προµήθεια των προαναφερθέντων εργασιών.  

 
Το CPV της εν λόγω ανάθεσης υπηρεσίας είναι 77313000-7 µε τίτλο «Υπηρεσίες Συντήρησης  
Πάρκων».  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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