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Θέµα : Απευθείας ανάθεση για υπηρεσία µε τίτλο «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών 
συµβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών 
για την ανάθεση της σύµβασης : Υπηρεσίες συντήρησης- επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.)  
2. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 Π.∆. 28/80 
5. Την ανάγκη του ∆ήµου για την εν θέµατι  παροχή  
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27956/1867/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
7.  Την υπ’ αριθ. 70/20.04.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση της αναγκαιότητας. 
8. Την υπ’ αριθ. 131/09.05.2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάθεση της υπηρεσίας µε 

τίτλο«Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής 
υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την ανάθεση της σύµβασης : Υπηρεσίες 
συντήρησης- επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών 
δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου»  και τη διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ σε βάρος του Κ.Α. 
30.6142.0017 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 

9. Τις προσφορές µε αριθ. πρωτ. α)14443/01.06.2016 του Σεραφείµ Αθ. Σκοβολά β) 14456/01.06.2016 
της εταιρείας OLYFOR  Α.Ε. γ) 14479/01.06.2016 του Γεώργιου Καπρή 

10. Την από 08.06.2016 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α) Εγκρίνουµε την  τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάθεση της 
υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη της 
τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την ανάθεση της σύµβασης : Υπηρεσίες 
συντήρησης- επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών 
δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Β) Αναθέτουµε  απευθείας την εν θέµατι υπηρεσία  στην εταιρεία OLYFOR A.E.   που εδρεύει στο 
Χαλάνδρι   (Ιθάκης 19  ,Χαλάνδρι ΑΦΜ. 099754610, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), έως το ποσό των  
4.800,00€  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.           

 
            Η Αντιδήµαρχος  
             Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   
 Εσωτ. ∆ιανοµή                        

1. Γρ. ∆ηµάρχου                       
2. Τµ. Προµηθειών                     
3. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

                               Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα  
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