
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                ∆ροσιά,  8 /12/2016  
   ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ  - 34343-                       
   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
   ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ                                                   
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναγνωστοπούλου Π.                               
   Tηλ.2132140111                                  
                                                          Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου  

 

 

                                                           
 ΘΕΜΑ :       Λήψη απόφασης περί    κατακύρωσης  της «Παροχής υπηρεσιών για την  
                     διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
                     του  ν.4389/2016»  
                    στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &  Συνεργάτες Α.Ε.Μ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
 

1. Την µε αρ. 168/20.9.2016 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου σχετικά 
µε την αναγκαιότητα  ανάθεσης της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας  σε 
εξωτερικό συνεργάτη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 
3316/2005  

2. Την γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου για την αλλαγή του νοµικού 
πλαισίου κ΄ την ισχύ του ν. 4412/2016 

3. Την µε αρ.288/12.9.2016 απόφαση της Ο.Ε περί της 4ης  αναµόρφωσης του 
           προϋπολογισµού ο.ε 2016  για την πρόβλεψη νέου ΚΑ 30.7413.0041   
           ποσού 18.000 Ευρώ συµπ. Φ.Π.Α  

4. Το µε αρ. πρωτ. 29926/25.102016 έγγραφο της ΕΚΧΑ για την προθεσµία  
           πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρµογή. 

5. Συµβατικό τεύχος 
     6.  Εγκύκλιος 18/19.10.2016 του Υπουργού Υποδοµών ,Μεταφορών κ΄∆ικτύων  
     7.  ΦΕΚ 2750/Βτ/1-9-2016 παρ.2α.γ του άρθρου 3 της απόφ. 143792/1974 
          του Αναπληρωτή Υπ. Περιβάλλοντος κ΄Ενέργειας 
     8.  Την µε αρ. 313/4.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την  
          έγκριση και διάθεση πίστωσης –έγκριση τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας 
     9.  Την µε αρ. 369/29.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την   
          έγκριση του από 22.11.2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης κ΄ την   
          κατακύρωση στον προσωρινό µειοδότη Nerco N.Χλύκας & Συνεργάτες  
          Α.Ε.Μ  ο οποίος προσέφερε την τιµή 15.934 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α  
     10. Το µε αρ. πρωτ.33832/5.12.2016 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ ΄΄Πρόσκληση  
           για υποβολή δικαιολογητικών ΄΄ 
     11. Το µε αρ. πρωτ. 34309/8.12.2016 σύµφωνα µε το οποίο έγινε η υποβολή  
           των νοµιµοποιητικών εγγράφων για την υπογραφή της σύµβασης 
     12. Το από 8 .12.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον  
           έλεγχο των δικαιολογητικών. 
     13. Τις διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 
                   
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) 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, ε) 
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, […]» 
 
 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή  
 

 Να αποφασίσει : 
1. Για την κατακύρωση της  «Παροχής υπηρεσιών για την  
διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις  του        
ν.4389/2016»    στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &   Συνεργάτες  Α.Ε.Μ 
Η  δαπάνη της αµοιβής η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 15.934 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α   θα 
βαρύνει  τον   ΚΑ    30.7413.0041   του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2016. 

2. Την επικύρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την υπογραφή Σύµβασης  

3. Εξουσιοδοτείται  η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µετά την λήψη της παρούσας να µεριµνήσει   
για την ενηµέρωση των συµµετεχόντων κ΄ για την ειδοποίηση  του Αναδόχου  για την 
υπογραφή της σύµβασης  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Συν. 
Το από 8/12 /2016                                                           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ  
 Πρακτικό                                                                            ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
                                                                                                  κ΄ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
                                                                               
  Ε.∆.     
  1) Γεν. Αρχείο                                                                
  2) Αρχείο Τ.Υ                                                                       ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
  3) Φ.Εισηγ. Ο.Ε                                                               ∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  4) Φ. σχετ. Σύµβασης                               
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
Η προϊσταµένη  
Τµ. Σχεδίου Πόλης  

Η ∆/ντρια Τ.Υ 

Αναγνωστοπούλου Π. 
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ. 
 
   

Αγγελίνα Αννα 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ηµερ.  8/12/2016  8/12 /2016 
                                                                          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 

 


