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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης  η οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να: 
 
α) 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, 
 
β) µε την επιφύλαξη της [παραπάνω] παραγράφου του [N.3852/10], καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 
µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή 
ειδικούς επιστήµονες, 
 
 
Με το 16ο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης ζητήθηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση 
της πίστωσης για τη «Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου». Ο ∆ήµος έχει 
ανάγκη των συγκεκριµένων υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των 49.629,60 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3463/2006, και του Π∆ 28/80. 
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε την ανάθεση της 
εργασίας  µετά από πρόχειρο διαγωνισµό και η έγκριση των  σχετικών όρων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2) την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε 

µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3) τις διατάξεις του Π∆28/80 
4) τη σχετική απόφαση του 16ο θέµατος της παρούσας συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής  
 
 



προτείνεται να εγκριθούν:οι όροι διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ∆ήµου 
∆ιονύσου», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

   
 

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 

 


