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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                           Αριθ. πρωτ: -6983-  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.-529-  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613  Fax : 213 2030630 
 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆. Κατ/µα 
∆ροσιάς για την λειτουργία της πολεοδοµίας». 
 
 

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. 152/21.07.2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  

έγκριση της αναγκαιότητας των εργασιών διαµόρφωσης χώρων στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα ∆ροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδοµίας µε την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης .  

8. Την υπ’ αριθ. 375/24.11.2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση  
της µελέτης, της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.945,10€ σε βάρος του ΚΑ 
30.6261.0004 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆.Κ. ∆ροσιάς για την 
λειτουργία της Πολεοδοµίας».  

9.  Την από 29.12.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο site του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

10.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. α) 797/14.01.2016 προσφορά του Νικητόπουλου Κωνσταντίνου 
ποσού 10.690,00€ πλέον ΦΠΑ β) 822/14.01.2016 προσφορά της Παπασωτηρίου 
Ιωάννας ποσού 10.350,00€ πλέον ΦΠΑ γ) 825/14.01.2016 προσφορά του Σταυρίδη 
Αναστάσιου ποσού 10.449,00€ πλέον ΦΠΑ και δ) 905/14.01.2016 προσφορά του 
Σοραλή Νικόλαου ποσού 10.692,44€ πλέον ΦΠΑ. 

11. Την από 15.01.2016 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την απευθείας 
ανάθεση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Αναθέτουµε  απευθείας τις εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆. Κατ/µα ∆ροσιάς για την 
λειτουργία της πολεοδοµίας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 12/2015 µελέτη 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην πολιτικό µηχανικό  Παπασωτηρίου Ιωάννα που 
εδρεύει στις Πλαταιές Βοιωτίας    (  ΑΦΜ. 0352287830, ∆.Ο.Υ. Θήβας ), έως το ποσό των  
10.350,00€  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.           

 
            Η Αντιδήµαρχος  
         Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   
 Εσωτ. ∆ιανοµή                        

1. Γρ. ∆ηµάρχου                       
2. Τµ. Προµηθειών                     
3. ∆/νση Πολεοδοµίας  

                    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα  
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