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∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
& ∆ιοικητικής Μέριµνας 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 
Τηλ: 213-2030614  

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2018 για την ανάθεση «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
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 των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
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),  
ε) την µε αριθµό 265/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε η 
αδυναµία εκτέλεσης του καθαρισµού των εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου και υαλοπινάκων τους µε ίδια µέσα και εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) παροχής 
Υπηρεσιών για τον καθαρισµό τους,  
στ) Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας υπηρετούν µόνο 4 άτοµα κλάδου ΥΕ καθαριότητα εσωτερικών 
χώρων, εκ των οποίων το ένα απουσιάζει µε άδεια άνευ αποδοχών, τα οποία δεν επαρκούν για την 
καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζουν τις δηµοτικές υπηρεσίες   
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, 
όσον αφορά στον καθαρισµό των ∆ηµοτικών κτιρίων: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 3/2018 Μελέτης «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 

∆ιονύσου», ενδεικτικού προϋπολογισµού 110.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ 24%),  
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους 

συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,  
3. για την έγκριση της δαπάνης «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου» ποσού 

110.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.10.6274.0001 µε τίτλο «∆απάνες καθαρισµού των εσωτερικών 
χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου» και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 65.000,00€ του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, το υπόλοιπο ποσό των 
45.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε.2019 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών 
(ΑΑΥ ……./2018). 
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