
Σελίδα 1 από 2 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001 : 2008 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ.(+30) 213 2072 450  

Fax (+30) 210 2464 022  

 

 

Αχαρνές,  7/7/2015 

 

Αρ. πρωτ: 47323 

Αριθ. απόφ.: 1297 

          

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Ανάθεση εκτέλεσης  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Το γεγονός ότι υπάρχει εξειδικευµένη και διαθέσιµη πίστωση για την δαπάνη µε τίτλο: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον 

προϋπολογισµό του δήµου οικονοµικού έτους 2015, που αποδεικνύεται από την υπ’ αριθµόν  

297/27.05.2015  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

2. Την υπ’ αριθµόν  432/25.05.2015  απόφαση της οικονοµικής  επιτροπής αναφορικά µε την 

έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης της πίστωσης , σύµφωνα µε την περίπτωση 

γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463 / 06 ( ∆.Κ.Κ. )  

3. Την υπ’ αριθµ. 41/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  που συντάχθηκε από 

µηχανικό του ∆ήµου µας και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 432/25.05.2015  απόφαση της 

οικονοµικής επιτροπής  

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/ΤΑ΄/2008) µε τις 

οποίες προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά µε την παροχή των κάθε είδους εργασιών πλην 

αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3316/2005. 
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5. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 83 του Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» ως προς τα 

επιτρεπτά χρηµατικά όρια (Α΄ Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών αρ. 2/45564/0026 

/31/7/01) ΦΕΚ 1066/Τ.Β/10/8/01. 

6. Την υπ΄ αριθµ. 35130/εγ.739/9-08-2010 του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορά την 

αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για απευθείας ανάθεση 

παροχής υπηρεσιών  για ετήσια δαπάνη µέχρι του ποσού των 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

7. Την ανάγκη του δήµου για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης δαπάνης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αναθέτει  την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας  µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης  

στην Εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. (ΕΠΤΑ Α.Ε.)    µε 

ΑΦΜ  095669147  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ∆/ΝΣΗ,  Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  έναντι 

αµοιβής 14.000,00 € συν ΦΠΑ (3.220,00 €), δηλαδή συνολικά 17.220,00 €.   

             

Ο ∆ήµαρχος 

 

Ιωάννης Κασσαβός 
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