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Εκ του υπ’ αριθ. 30/17-7-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   316/2018 Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 21/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτ-
λο «Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμ-
ματισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων», έγκριση της δαπάνης 

και διάθεση της πίστωσης 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  17-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 12891/13-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
 Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-

μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 3ο θέμα    του εκτός ημερησίας Δ/ξεως που 
αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Οικο-
νομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010, και θέτει υπ’ όψιν την υπ’ α-
ριθ. Πρωτ. 1305/17-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  , στην οποία αναφέρει τα ε-
ξής: 
 
Θέμα : Έγκριση της 21/2018 Τεχνικής Περιγραφής , δαπάνης και διάθεση πίστωσης . 
 
Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών με τίτλο΄΄Γενικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμματισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων ΄΄. Η 
συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας είναι 18.600,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 30.6142.0008 και βαρύνει το σκέλος των εξόδων 
του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018.  
 
Ο Δήμος Μεγαρέων προκειμένου να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, χρειάζεται ένα σχετικό σχεδιασμό των δράσεων και δραστηριοτήτων με στόχο: 
α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 
β) Την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμό 
γ) Την διαμόρφωση των συνεργασιών του Δήμου  
Ειδικότερα ο Δήμος προβλέπεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο: «Γενικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμματισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων» σε Σύμβουλο, ο οποίος 
διαθέτει κατάλληλη εταιρεία προκειμένου να συνδράμει σχετικά τις υπηρεσίες του Δήμου. 
Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας είναι 18.600,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με Κ.Α. 30.6142.0008 και βαρύνει κατά το σύνολό της το 
σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018. 
Η εργασία, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9β   του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118   του Ν. 4412/16 και 
του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα. 
 
Αντικείμενο είναι οι Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του 
∆ήμου Μεγαρέων, με στόχο: 
α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 
β) Την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμό 
γ) Την διαμόρφωση των συνεργασιών του Δήμου με περιφερειακούς και Εθνικούς φορείς 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Συμβούλου θα αφορούν στα έξης αντικείμενα: 
1. στη διερεύνηση και παρακολούθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων (σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο) με σκοπό την οργάνωση των δράσεων του Δήμου. 
2. στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης των δράσεων και παρεμβάσεων 
3. την υποστήριξη και δικτύωση με λοιπούς φορείς σε τοπικό, επαρχιακό και Εθνικό επίπεδο 
Ο σύμβουλος θα συμμετέχει σε διαβουλεύσεις τόσο ανάμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Όργανα 
του Δήμου, όσο και ανάμεσα στο Δήμο και τους Αναπτυξιακούς φορείς, για τον άρτιο σχεδιασμό και 
την κατάρτιση προτάσεων δράσεων του Δήμου. 
Τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι η κατάρτιση δύο (2) συνολικά διμηνιαίων εκθέσεων. 
Στην πρώτη θα αναλύεται η διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου και θα 
προσδιοριστούν οι κατευθύνσεις/παρεμβάσεις για την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς: 
Προστασίας του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος 
Διασφάλισης της ποιότητας ζωής 
Τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 
Πολιτιστικής κληρονομιάς 
Υγείας, Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 
 
Ο μέγιστος συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης . 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
• τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
• τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα της παραγράφου δ’ του άρθρου 72. 
• τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
• τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, 
όπως ισχύει σήμερα 
• τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 
4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 
• του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
• του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
• της 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
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΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης . 
                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕ 
        Την λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αρ. πρωτ. 21/2018 Τεχνικής Περιγραφής, της δα-
πάνης και της διάθεσης της πίστωσης, με τίτλο: ΄΄ Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού 
και προγραμματισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων ΄΄. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της 
παραπάνω υπηρεσίας  είναι 18.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 
30.6142.0008 και βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού 
έτους 2018.  
CPV : 73220000-0 ΄΄Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης ΄΄. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α)ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

Β) Εγκρίνει την υπ’αρ.  21/2018 Τεχνική Περιγραφή, με τίτλο: «Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σχεδιασμού και προγραμματισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων».  
Γ) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης,  για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας  
ποσού 18.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 30.6142.0008 και θα βαρύνει 
το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018.  
CPV : 73220000-0 ΄΄Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης ΄΄. 

Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέ-
ωσης 
Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   316/2018  
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 17-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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