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Θέµα : Απευθείας ανάθεση για υπηρεσία  µε τίτλο« Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συµβούλου για την ωρίµανση του έργου : « Ενοποίηση του αστικού ιστού του ορεινού 
όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξής δικτύου µονοπατιών, παρεµβάσεις αναβάθµισης και 
εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆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. 98/30.05.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση της 

αναγκαιότητας. 
8. Την υπ’ αριθ. 175/07.06.2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάθεση της 

υπηρεσίας µε τίτλο« Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την ωρίµανση του έργου : « 
Ενοποίηση του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξής δικτύου 
µονοπατιών, παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής δραστηριότητας 
και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού 
κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» και τη διάθεση πίστωσης ύψους 24.800,00€ σε βάρος του 
Κ.Α. 30.6142.0018 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 

9. Τις προσφορές µε αριθ. πρωτ. α)15737/09.06.2016 του Μυρογιάννη Θεόδωρου β) 
15734/09.06.2016 της Καρούµπα Σιµώνης και  γ) 15738/09.06.2016 του Αγαλιώτη Φώτιου 

10. Την από 10.06.2016 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 υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την ωρίµανση του έργου : « 
Ενοποίηση του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξής δικτύου 
µονοπατιών, παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής δραστηριότητας και 
δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου» 
Β) Αναθέτουµε  απευθείας την εν θέµατι υπηρεσία  στον αρχιτέκτων µηχανικό Θεόδωρο Στ. 
Μυρογιάννη  που εδρεύει στην Λιβαδειά  (Θεµιστοκλέους 6 Λιβαδειά , ΑΦΜ. 136190990, ∆.Ο.Υ. 
Λιβαδειάς), έως το ποσό των  19.500,00€  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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