
         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος     2/5/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. πρωτ: -    12493        - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΙΟΥ ΦΩΤ.   
ΤΗΛ : 213 2030638- 213 2030 630 
 

ΠΡΟΣ 
 Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ : Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης και ορισµός της επιτροπής   
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών  
«Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου  » 
 
 
Έχοντας υπόψη :    
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1. δ)  του άρθρου 72 του Ν.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 ∆ηµοτικό 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) τον 4412/8-8-2016 " ∆ηµόσιες Συµβάσεις  " Έργων ,Προµηθειών και 
Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ''. 
 
δ) το Π.∆ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες.  
 
ε) την 90/11-4-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η αναγκαιότητα, η  διενέργεια Συνοπτικού  διαγωνισµού και η 
έγκριση της δαπάνης και  η διάθεση της πίστωσης  για την παροχή 
υπηρεσιών «Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου  »  
 
ζ) Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 του  άρθρου 221 του Ν 
4412/8-8-2016 για τα  '' Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων '' . 
 
η) Το υπ΄αριθ  17REQ006079400 πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ . 
 



 Παρακαλούµε  όπως ληφθεί σχετική  απόφαση  προκειµένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες του ∆ήµου :  
 
1. για την έγκριση, της  υπ΄ αριθ 5/2017  Μελέτης του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας ,Παιδείας , Πολιτισµού & Αθλητισµού «Ηχητική και Φωτιστική 
κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου » ενδεικτικού προϋπολογισµού 
30.000,00  Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων. 
 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού Συνοπτικού   
διαγωνισµού,oι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης . 
 
3.  για τον ορισµό  της επιτροπής και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την 
Παροχή Υπηρεσιών  «Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου 
∆ιονύσου  » Ως ακολούθως  
 
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
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Πρόεδρος της επιτροπής  ορίζεται  ........................................................ 
 
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο 
ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που 
έχει περισσότερα χρόνια στο βαθµό. 
 
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν ακολουθεί 
την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνει 
οποιοδήποτε τακτικό.   
 
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 221 του Ν.4412/8-8-2016  
 
 
 
 
 

    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ 
 
 

E.∆  : 1)  Γραφείο ∆ηµάρχου  
          2) Τµήµα Προµηθειών  
          3)  ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικ. Μέριµνας  



 
 
 
 


