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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
Θέµα:  Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού για “Παροχή Υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”   του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού 74.358,63 € συµ/νου ΦΠΑ.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, 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» 

Σύµφωνα µε την αριθ. 11/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 74.358,63 € συµ/νου ΦΠΑ και επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ, µπορεί να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισµός. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στο 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2018 ως ακολούθως: 

 
Κωδικοί Αριθµοί   Ονοµασία Κ.Α  Ευρώ  
15.6413.0003   “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”  
13.465,95 

 
Το υπολειπόµενο χρηµατικό ποσό ύστερα από σχετική πρόβλεψη ανά Κ.Α. θα βαρύνει το 
οικονοµικό έτος 2019 ως ακολούθως; 
 
15.6413.0003  “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” 
60.892,71 



 

Με την 606/24-9-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µας, αποφασίστηκε η έγκριση των 

ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:  

1. την αριθµ. 11/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα τεύχη δηµοπράτησης 

2.  την 606/24-9-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: Α∆Α:)  

3. τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

5. Το υπ΄αριθµ. 56666/19889/20-8-2018 έγγραφο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης “Έγκριση µίσθωσης ιδιωτικών 

µεταφορικών µέσων ” (Αριθµ.πρωτ. 27288/27-8-2018  ∆ήµου ∆ιονύσου). 

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού  για την Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, 

για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες εκτός των ορίων του 

∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και τη µεταφορά πολιτών του ∆ήµου από τις κατοικίες τους προς την 

Πανεπιστηµιούπολη και Πολυτεχνειούπολη. (Αρ. µελ. 11/2018), σύµφωνα µε τη συνηµµένη διακήρυξη, 

και έχει αναληφθεί η σχετική 606/24-9-2018 (Α∆Α:     ) 

2. Για την έγκριση της αριθ. 11/2018 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου. 

3. Για τον καθορισµό των όρων  διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού , για την ανάθεση“Παροχής 

Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις” , σύµφωνα µε τη συνηµµένη διακήρυξη. 

4.Τη συγκρότηση µελών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

Τακτικά Μέλη: 
                                                                                                                   Αναπληρωµατικά Μέλη: 

         1...................................                                                                            1……………………….. 
         2...................................                                                                            2……………………... 
         3....................................                                                                           3………………………. 
 
Συνηµµένα 

1. Η υπ΄αριθµ.: 11/2018 Τεχνική Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Η αρ. πρωτ. 56666/19889/20-8-2018 (Α∆Α: 6ΩΒ6ΟΡ1Κ-9ΒΟ) 
 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
Εσωτ. ∆ιανοµή   

1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου                                                                                   Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών                   Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Κοινωνικών ∆οµών 
3. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


