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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   25/10/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ: 34857 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ :3118 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  «Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία 
στο έργο της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων 
διαχείρισης (Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017» - CPV 
79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης». 
Α∆ΑΜ: 17REQ001757224  
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής Επιτροπής 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 

6. Την αριθµ. πρωτ. 782/31-03-2017 απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων 
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

7. Tην 49/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
της παροχής υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας 
Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project Management)» 

8.  Την υπ’αριθµ 215/12-09-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε : α) η δαπάνη,  β) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 15.000,00€, 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0034 «Παροχή εξειδικευµένης 
στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη 
αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project 
Management) » του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 (ΑΑΥ 769/2017) και γ) ο τρόπος 
εκτέλεσης της προµήθειας µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  

9. Την υπ’αριθµ 32385/2852/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  µε την οποία  Συγκροτήθηκε   Οµάδα 
Εργασίας για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

10. Την αριθµ 29251 /21-09-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  τους οικονοµικούς  φορείς 

περί υποβολής προσφοράς και συγχρόνως προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.    
11.  Τις εµπρόθεσµα υποβληθείσες  προσφορές και τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
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Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 30373/28-09-2017 ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ.ΣΑΝΤ    ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 29251/21-09-2017 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

2 30370/28-09-2017 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ   ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 29251/21-09-2017 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
«….Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
είδος των εργασιών τους - το οποίο 
θα πρέπει να σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της πρόσκλησης . Η µή 
συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό 
του συµµετέχοντος (το 
πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 
των τελευταίων 6 µηνών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών). Επίσης µπορεί να 
αναγράφεται και στο πιστοποιητικό 
από το  ΓΕΜΗ ότι δεν έχει κατατεθεί 
αίτηση πτώχευσης  κλπ όταν αφορά 
ατοµική επιχείρηση 

3 30367/28-09-2017 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 29251/21-09-2017 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
«….Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
είδος των εργασιών τους - το οποίο 
θα πρέπει να σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της πρόσκλησης . Η µή 
συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό 
του συµµετέχοντος (το 
πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 
των τελευταίων 6 µηνών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών). Επίσης µπορεί να 
αναγράφεται και στο πιστοποιητικό 
από το  ΓΕΜΗ ότι δεν έχει κατατεθεί 
αίτηση πτώχευσης  κλπ όταν αφορά 
ατοµική επιχείρηση 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

    

Α.) Εγκρίνουµε τη διενέργεια της παροχής υπηρεσία  µε τίτλο «Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της 
Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project Management)»», 
εκτιµώµενης αξίας 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% , µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
 
Β.) Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές οι  οποίες και αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης   
 
Γ.) Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας για Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας 
Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project Management)»  όπως 
ειδικότερα περιγράφεται και στις τεχνικές προδιαγραφές      , στην εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΣΑΝΤ (Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 79300)  ΑΦΜ 047180636 ∆ΟΥ 
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Παλλήνης µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός :Βαλαωρίτου 22-24  πόλη :  Ραφήνα 19009 , τηλ : 22940-
78355, e-mail : petersant970@gmail.com,  έναντι του συνολικού  ποσού των δεκατεσσάρων   
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρω  (14.756,00€), συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 
CPV 79411000-8. «Υπηρεσίες παροχής Συµβουλών σε θέµατα 
Γενικής ∆ιαχείρισης» 
 

∆απάνη (€) 

1 

Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την 
προστιθέµενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, 
µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project 
Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017 

 
 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 11.900,00 

 ΦΠΑ 24 % 2.856,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.756,00 

 
 
∆.) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , έχει 
προβλεφθεί  στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, 
η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ Κ.Α. 10.6142.0034  µε την ονοµασία ««Παροχή εξειδικευµένης στήριξης 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο 
της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project Management)», 
(ΑΑΥ 769/2017) 
 

Ε.) Η διάρκεια  του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες. από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

ΣΤ.) Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα παραλαβής 
κ.λ.π.). 

              
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η  
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. Γρ. Γεν. Γραµµατέα  
3. Γρ. Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
4. Τµ. Προµηθειών 
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