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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στ. Βουτσινά
Τηλ.: 213 214 01 30

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ»
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) H υπ’ αριθµ /
2018 Απόφαση ∆ηµάρχου για έγκριση ∆απάνης 370.000,00€ και διάθεση
Πίστωσης στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018(AAY ____/______2018)
Προκειµένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη της ανωτέρω προµήθειας,
παρακαλούµε
όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. την έγκριση της υπ’ αρ. 9/2018 Μελέτης µε τίτλο «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για
την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» ενδεικτικού
προϋπολογισµού 370.000,00€ µε ΦΠΑ 24%.
2. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο διακήρυξης που συνέταξε το τµήµα
Προµηθειών και ∆ιαχείρισης υλικού του ∆ήµου
3. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω
διεθνούς διαγωνισµού προµηθειών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης
επιτροπών

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Ε.∆.:
1. Γενικό Αρχείο
2. ∆/νση Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού
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