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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                28/11/ 2016 
Μελίνας Μερκούρη 11 
213 00 Κρανίδι  
Τηλ. Γραφ. Δημάρχου: 2754.360.0028                

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
με αριθμό 401/2016 

Έχοντας υπόψη: 
1) Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 

114/8.6.2006) 
2) Τις διατάξεις του N.3731/2008 ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008 αρθ.20 παραγρ.13, 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών των Δήμων 
3) Το Νόμο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

4) Το π.δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού» 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/ 29.9.2011). 

5) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β' 534/13.4.2007) 
Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5694/11.3.2011 
όμοια. 

6) Το υπ αρίθμ 31757/2-10-2015 έγγραφο του υπ Εσωτερικών «Περί ανάθεσης 
εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού» 

7) Την 146/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ψήφιση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 και την πίστωση με Κ.Α.00-
6117.008.  

8) Την με αριθμ.139/15-11-2016 μελέτη του Δήμου που αφορά στην εργασία με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση 
επιχειρησιακού σχεδίου 2016-20120» με προϋπολογισμό 20.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 4.800,00 € που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2016 με Κ.Α. 00-6117.004 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Εγκρίνουμε την ανωτέρω μελέτη του Δήμου που αφορά στις υπηρεσίες με 
τίτλο «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση 
επιχειρησιακού σχεδίου 2016-2020», με προϋπολογισμό 20.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 4.800,00 €, που θα βαρύνει την πίστωση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 με Κ.Α. 00-6117.004.  
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Η αμοιβή των υπηρεσιών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου 
έτους 2016 και τον . Κ.Α. 00-6117.004 και ανέρχεται στο ποσόν 20.000,00 € 
συν Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 € ήτοι σύνολο 24.800,00 €, μείον της νόμιμης 
παρακρατήσεως φόρου εισοδήματος υπηρεσιών επί του καθαρού ποσού 
χωρίς ΦΠΑ.  
Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής: 
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 
Το σύνολο της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης, 
το έλεγχο και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
Για όλες τις πληρωμές εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ 
δικαιολογητικά 
 
 

Ο Δήμαρχος  
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