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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘΜ. 95

“ Απευθείας ανάθεση εργασίας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις ΤΟΥ ν. 3731/2008, παρ.9 «περί απευθείας ανάθεσης εργασίας»
2) Τις ανάγκες του Δήμου Μελιβοίας
3) Τον εγκεκριμένο πρ/σμό, του τρέχοντος οικονομικού έτους 2010 του Δήμου,
     όπως αυτός  έχει  αναμορφωθεί,  καθώς  και  το τεχνικό  πρόγραμμα,  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

2.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/8-6-2006  (ΦΕΚ  114  Τεύχος  Α΄)  :  «Κύρωση  του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007,  ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ.Α΄΄΄ Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘’ περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005.

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. εγκυκλίου  ΑΠ:14873/395/4-4-2006 του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών «Προς εφαρμογή από τις αναθέτουσες αρχές που 

ανήκουν  στο  κράτος,  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  όλων  των  βαθμίδων  και  τα 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. πλην εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, 

της ενέργειας, των μεταφορών κα των ταχυδρομικών υπηρεσιών».

5.  Την  υπ΄αριθμ.2/45564/0026/10-8-2001  (ΦΕΚ1066  Τεύχος  Β΄)  απόφαση  του 

Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών 

του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95».

6. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/27-11-1995 ΦΕΚ 247/τεύχος Α΄): Περί Δημοσίου 

λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».



7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα, παρ.13 του Ν. 3731/2008 «Αναδιάρθρωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 Λειτουργικά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

παρ.2  του  Ν.  3731/2008  «Αναδιάρθρωση  της  δημοτικής  αστυνομίας  και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Την υπ΄αριθμ. 5 και με  αριθ. πρωτ:7243/5-2-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

18,20,21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄βαθμού». 

10. Την υποχρεωτική εναρμόνιση λειτουργίας των παιδικών χαρών σύμφωνα με 

τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές  της υπ΄αριθμ.28492/18-2009 

ΦΕΚ 31 Τεύχος  Β΄  Απόφασης  του  Υπουργού Εσωτερικών  «Καθορισμός  των 

προϋποθέσεων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  κατασκευή  και  τη 

λειτουργία  παιδικών  χαρών  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  τα  όργανα  και  η 

διαδικασία  αδειοδότησης  και  ελέγχου  του,  τη  διαδικασία  συντήρησης  αυτών 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»  

11. Την ύπαρξη του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών  «Διαμόρφωση 

Παιδικών  Χαρών»  με  την  οποία  δίνεται  η  «ευκαιρία»  στους  Δήμους  να 

χρηματοδοτηθούν για να διαμορφώσουν τις παιδικές με εθνικούς πόρους.

12. Το σύστημα αξιολόγησης του προγράμματος (ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)  με 

την  οποία  οι  προτάσεις  αξιολογούνται  με  αυστηρή  τήρηση  της  σειράς 

προτεραιότητας και μετά εξετάζεται η πληρότητα, η ποιότητα και η εναρμόνιση 

του φακέλου με τα δεδομένα του προγράμματος .

13. Την κακή κατάσταση του χώρου της παιδικής χαράς και την μη πλήρωση 

των όρων ασφαλείας λειτουργίας.

14. Την άμεση ανάγκη λειτουργίας των παιδικών χαρών σε συνθήκες ασφάλειας 

προς αποφυγή ατυχημάτων.

15. Την ανάγκη για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ .

16. Την ανάγκη πιστοποίησης  ασφαλείας της παιδικής χαράς στο Δ.Δ Μελιβοίας 

από διεθνή ή ευρωπαϊκό ή εθνικό φορέα πιστοποίησης ασφαλείας.

17.  Την  δυνατότητα  απόκτησης  σήματος  καταλληλότητας  λειτουργίας  της 

παιδικής χαράς στο Δ.Δ Σκήτης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 



18. Τον μεγάλο όγκο εργασίας, την πολυπλοκότητα του αντικειμένου του θέματος 

και τις ειδικές απαιτήσεις στην διεκπεραίωση και υλοποίηση του περιεχομένου 

του αντικειμένου του θέματος.

Εισηγείται

1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  εργασίας  με  τίτλο΄΄  Παροχή  υπηρεσιών 

συμβουλευτικής  επιστημονικής  διοικητικής  και  τεχνικής  υποστήριξης  στη 

συγκρότηση  φακέλου  και  ανάπτυξης  αιτήματος-πρότασης  χρηματοδότησης  με 

τίτλο « Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Δ.Δ  Μελιβοίας του Δήμου», και την 

σύναψη σχετικής σύμβασης ποσού 9,735 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, που έχει εγγραφεί 

στον Κ.Α. 30-7322.09του σκέλους των Εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού 

έτους 2010, στην εταιρεία Συμβούλων Ο.Τ.Α και Επιχειρήσεων INFO-PLAN A.E 

με διάρκεια υλοποίησης τέσσερις (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

2. Αναθέτει απευθείας  την εργασία με τίτλο΄΄ Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

επιστημονικής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στη συγκρότηση φακέλου 

και  ανάπτυξης  αιτήματος-πρότασης  χρηματοδότησης  με  τίτλο  «  Διαμόρφωση 

παιδικής  χαράς  στο  Δ.Δ  Μελιβοίας  του  Δήμου»,  προϋπολογισμού  δαπάνης 

«9,735» ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, στην εταιρεία  INFO-PLAN 

Α.Ε  Σύμβουλοι  Ο.Τ.Α  και  Επιχειρήσεων,  με  έδρα  την  Νάουσα  Ημαθίας. Η 

διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω προσφερόμενων υπηρεσιών προσδιορίζεται 

σε τέσσερις (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Ψηφίζει πίστωση «8330» ευρώ, σε βάρος του Κ.Α 30-7322.11 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2010, για την πληρωμή της 

παραπάνω δαπάνης.
4. Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της παραπάνω εταιρεία, βάσει τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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