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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος24 /6/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :23581 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:3347 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 

Απευθείας Ανάθεση «Αµοιβή Συµβούλου υποστήριξης και προγραµµατισµού του ∆ήµου 
∆ιονύσου σε ζητήµατα συγχρηµατοδοτούµενων και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την 

προγραµµατική περίοδο 2014-2020» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
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 Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης ) 
6) Την 2993/21042/30-5-2019 (Α∆Α ΨΛ0ΦΩ93-ΠΥΘ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για Αµοιβή Συµβούλου υποστήριξης και 
προγραµµατισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου σε ζητήµατα συγχρηµατοδοτούµενων και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης) 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 
αριθ 580/24-4-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:Ω8ΩΚΩ93-7ΦΨ) 19REQ004854886  
2019-04-24  ως εξής: 

I.  Κ.Α. 15.6142.0006 µε τίτλο Αµοιβή Συµβούλου υποστήριξης και προγραµµατισµού του 
∆ήµου ∆ιονύσου σε ζητήµατα συγχρηµατοδοτούµενων και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων για 
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 για ποσό 4.960,00€ ο.ε 2019  . 
8)  Την υπ’ αριθ. 21549/4-6-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του  
 ενδιαφερόµενους   
9)  Την υπ΄αριθ 22695/14-6-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της    
 “ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ  " ποσού 4.960,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10) Το υπ' αριθ 19REQ004862603   2019-04-24 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:     
 85312300-2 «Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συµβουλών ». 
 
13) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)     
απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης       
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «Αµοιβή Συµβούλου υποστήριξης και 
προγραµµατισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου σε ζητήµατα συγχρηµατοδοτούµενων και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» 

 
2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών, στην " ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ,ΚΑΥΚΑΣΟΥ 3 ΚΥΨΕΛΗ ΤΚ 113 62, τηλ.: 210 
8846367 ,έναντι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  
1. Αντικείµενο και Προδιαγραφές  
 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί: 
 
Η υπηρεσία  αφορά την Υποστήριξη της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
υλοποίηση της ένταξης του έργου της κατασκευής του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κρυονερίου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020». 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παραπάνω υπηρεσίας να ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές της πρόσκλησης και στις απαιτήσεις του Ν. 4412/16 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου που πρόκειται να 
αναλάβει µε τα στελέχη και τους νόµιµους εκπροσώπους του ∆ήµου ∆ιονύσου και της ΚΤΥΠ Α.Ε. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2020. 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών CPV Ποσό 

 
Υπηρεσία υποστήριξης των υπηρεσιών της ΚΤΥΠ Α.Ε. 
ώστε να υλοποιηθεί η ένταξη του έργου της 
κατασκευής του 1ου ∆ηµοτικού Κρυονερίου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020 και 
ολοκληρωθούν οι εργασίες δηµοπράτησης του έργου.  
 

71241000-9 4.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 4.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 960,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 € 

 
Ολογράφως: Εννιά  χιλιάδες εννιακόσια εξήντα  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 ∆ιάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την εκτέλεση των υπηρεσιών ευθύς αµέσως µετά την υπογραφή 
της σύµβασης. Η υπηρεσία θα θεωρηθεί περαιωµένη µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία. 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού  

      I.  Κ.Α. 15.6142.0006 µε τίτλο «Αµοιβή Συµβούλου υποστήριξης και προγραµµατισµού του ∆ήµου 
∆ιονύσου σε ζητήµατα συγχρηµατοδοτούµενων και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020» για ποσό 4.960,00€ ο.ε 2019  . 

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 
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πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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