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ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης έκθεσης για την εξάπλωση του δικτύου του 
προγράμματος “Invalor 101” 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, 

την παρ. 1 του άρθρου 105 και το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31, όπως ισχύει σήμερα 
5. Τις διατάξεις 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” 

6. Το ΠΔ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) 
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμ. 21429/14-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου 
(ΑΔΑΜ:20REQ007869138). 

8. Την ειδική πίστωση του ποσού των 12.800,00 ευρώ που είναι γραμμένη στον 
προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 με Κ.Α.Ε. 62.6142.0004 για την αντιμετώπιση 
της δαπάνης εξασφαλισμένης από τους πόρους του Δήμου. 

9. Την υπ’ αρ. 52/2020 θεωρημένη τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 953/22053/21-12-2020 Απόφαση Δημάρχου 
(ΑΔΑ:65ΓΤΩΚΠ-ΓΒΧ). 

10. Την υπ’ αριθμ. 549/22282/23-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 
12.800,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 62.6142.0004 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
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80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης με α/α 1 (ΑΔΑΜ:20REQ007920596, ΑΔΑ: Ψ5ΒΥΩΚΠ-Β1Ε). 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22432/29-12-2020 πρόσκληση του Δήμου μας προς τoν 
οικονομικό φορέα. 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22656/30-12-2020 προσφορά της εταιρείας SIDER 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ και τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που κατέθεσε στο Δήμο. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης έκθεσης για την 
έρευνα για τη διάχυση της μονάδας επεξεργασίας γυαλιού σε γειτονικούς  και 
μη Δήμους και ανάπτυξη σχεδίου για τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στο 

δίκτυο του προγράμματος “Invalor 101", στην εταιρεία SIDER ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ, που εδρεύει επί της Μιχαλακοπούλου 169, ΤΚ 11 527 
στην Αθήνα, με ΑΜΦ: 800890701, Δ.Ο.Υ.: ΙΒ Αθηνών.   
 

2. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία καταχώρησης της στο ΚΗΜΔΗΣ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 
1781 Β’) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της παρ. 7 του 

άρθρου 38 του Ν. 4412/16. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε δύο (2) 

μήνες από την ημερομηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

 
3. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων και 

οκτακοσίων ευρώ (12.800,00 €) (καθαρό ποσό: 10.322,58 € + ΦΠΑ 
24%: 2.477,42 €). Το ποσό αυτό θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα που θα 
εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μετά την έκδοση των 
αντίστοιχων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του 
αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.  
Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Τμήμα Λογιστηρίου  

2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  

3.  Ανάδοχος 
 

Ακριβές αντίγραφο         

η υπάλληλος 

 

Ειρήνη Πιτσούλη 

  Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Γρηγόριος Σταμούλης 
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