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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγία Βαρβάρα  21/07/2014 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ   7901 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ    

         

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     : Οικονοµικών Υπηρεσιών    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ        : Οικονοµική  

ΤΜΗΜΑ             : Λογιστηρίου                                                                                                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ           : Προµηθειών                                      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Παπαναστασάτου Καλλιόπη    

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ      :  Αριστοµένους  8  -   Τ.Κ. 123.51 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 213 20 19 330  - 329   

Fax                      : 213 2019 395                      
 

Θέµα: «Απόφαση απευθείας ανάθεσης µίσθωσης ολοκληρωµένου χώρου παιδικής 

κατασκήνωσης για τη φιλοξενία παιδιών του ∆ήµου µας».  
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Αγίας Βαρβάρας – Αττικής 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική 

της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

ΟΤΑ. 

3. Το Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/08.06.2006 τεύχος πρώτο». 

4. Τις διατάξεις της 2/2037/11.01.2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α. µε την οποία 

καθορίστηκαν τα σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3463/2006. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/08. 

6. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση 

Οδηγίας 2009/50ΕΚ». 

7. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

8. Τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2286/95.  

9. Την µε αριθµό ΚΥΑ 27319/18-7-2002 ΦΕΚ 945/Β. 

10. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «παροχή 

οδηγιών σχετικά µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων των ΟΤΑ Α΄ 

Βαθµού». 

11. Τη µε αριθµό 75/14 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί υλοποίησης 

προγράµµατος ∆ηµοτικού Τουρισµού 2014. 

12. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2014, µε στοιχεία  κ.α. : 15-6473.003 

στον οποίο προβλέπεται πίστωση 10.000€ για «∆απάνες φιλοξενίας παιδιών 
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σε κατασκηνώσεις», η  οποία έχει ψηφισθεί και έχει αναληφθεί µε την µε 

αριθµό 14/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

13. Την από 21/7/2014 µελέτη της ∆/νσης Κοινωνικών & Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας, για την εφαρµογή κοινωνικού 

προγράµµατος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Τη διενέργεια µε απευθείας ανάθεση µίσθωσης ολοκληρωµένου χώρου παιδικής 

κατασκήνωσης για τη φιλοξενία παιδιών του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και  

2. Την έγκριση της από 21/07/2014 µελέτης του ∆/νσης Κοινωνικών & 

Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

κ. Πρόεδρο της Επιτροπής  

αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου 

 

 

     Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ  


