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Δ/NΣΗ  ΔΙΟΙΚ/ΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 2551064231 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

 

Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης  για  εκπόνηση μελέτης εκτίμησης  των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου τηλεθέρμανσης ΦΕΡΩΝ  

προϋπολογισμού 23.560,00 €» 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  131/2019 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 
νόμιμα με την αριθμ. 828 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

6. Την  υποβληθείσα προσφορά . 
7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 
8.  Την  πίστωση  που έχει  εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 

2019. 
9. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται ανάθεση για 

την   εκπόνηση μελέτης εκτίμησης  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου τηλεθέρμανσης ΦΕΡΩΝ   , η οποία λόγω ποσού μπορεί να 
ανατεθεί απευθείας.      

10. Την αριθ. 57328/16-9-2014,58262/19-9-2014 απόφαση του Δημάρχου 
που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Δ/κων-
Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθειες αγαθών μέχρι τα χρηματικά 
όρια απευθείας ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών για τα χρηματικά όρια 
μέχρι 20.000,00 €.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας για την  εκπόνηση μελέτης εκτίμησης  
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου τηλεθέρμανσης ΦΕΡΩΝ  
προϋπολογισμού   23.560,00€, με απευθείας ανάθεση.  Πιο συγκεκριμένα: 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου 

τηλεθέρμανσης ΦΕΡΡΩΝ 

Κατ’ 

αποκ. 

1  19.000,00 19.000,00€ 

      

Σύνολο    καθαρής αξίας         19.000,00€ 

ΦΠΑ 24%    4.560,00€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης      23.560,00€ 

 
 
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας  με τίτλο ανάθεση  
εκπόνησης μελέτης εκτίμησης  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
τηλεθέρμανσης ΦΕΡΩΝ    
 
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας για την  εκπόνηση μελέτης 
εκτίμησης  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου τηλεθέρμανσης 
ΦΕΡΩΝ   στην ALTEREN  ΑΛΤΕΡΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   με ΑΦΜ  084055550, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΑΛΙΡΟΗΣ 2 ΠΥΛΑΙΑ ,  Τ.Κ. 55535  , 
τηλ.επικ.: 2310282528, έναντι του ποσού των 23.560,00 € 
 

Δ. Οι  εργασίες   από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται εφάπαξ και 
εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Ε. Η διάθεση πίστωσης ποσού 24.056,00€, σε βάρος του Κ.Α.30.7413.007 με 
τίτλο «ανάθεση   εκπόνηση μελέτης εκτίμησης  των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου τηλεθέρμανσης ΦΕΡΩΝ   » του προϋπολογισμού 
εξόδων έτους 2019 έγινε με την Α.Α.Υ.  
 
ΣΤ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 23.560,00 €, θα γίνει με την 
έκδοση εντάλματος πληρωμής είτε τμηματικά, είτε μετά την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 
 
 

                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

 

                                                                           ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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