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 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» 

3. Τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 2 και της περίπτωσης 38 παρ. 1 του άρθρου 377  του Ν.
4412/2016

4. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016
5. Την υπ. αριθµ. 443/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία δεσµεύτηκε η σχετική

πίστωση  ποσού 3.600,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6117.015 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους

2016, για την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης τµήµα του 1847
αγροτεµαχίου  Θέρµης  έκτασης  16.124,65µ2,  διάρκειας  6  µηνών», σύµφωνα  µε  την  υπ.  αριθµ.

31/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης, συνολικού πρ/σµού
7.499,52€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους

2017.
6. Την  από  27-10-2016  σχετική  εισήγηση  του  Γραφείου   Προµηθειών  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών  του ∆ήµου  Θέρµης

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουµε την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης τµήµα του 1847
αγροτεµαχίου Θέρµης έκτασης 16.124,65µ2,,   διάρκειας 6 µηνών» και τις τεχνικές προδιαγραφές

σύµφωνα  µε την υπ. αριθµ. 31/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Θέρµης, συνολικού πρ/σµού 7.499,52€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Η εργασία λόγω ποσού (ίση ή κατώτερη των 20.000,00€) θα εκτελεστεί µε  απευθείας ανάθεση

βάσει  τιµής  χωρίς  εκ  των  προτέρων δηµοσιότητα  στο  πλαίσιο  της  οποίας  οι  αναθέτουσες
αρχές/φορείς αναθέτουν στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους  κατόπιν έρευνα αγοράς  και

διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
118.

  
 

                                                                                Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝ:
-Γραφείο Προµηθειών.
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