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Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Εφραιμίδη

                         
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: ¨Προμήθεια πίνακα-επιγραφής διατελεσάντων Δημάρχων με ιδιαίτερο πλαίσιο.¨

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

     Στο άρθρο 158, παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας ορίζεται ότι: «3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς 
αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: «α) Εθνικές ή 
τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, 
συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την 
εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών 
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. β) Όμοιες 
εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. γ) Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία 
συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή 
προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων 
σχέσεων……».

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιγραφής στην οποία θα 
αναφέρονται τα ονόματα όλων όσων διετέλεσαν Δήμαρχοι του Δήμου μας ως ένας είδος τιμητικής 
διάκρισης για τη συμβολή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου 
μας.

Η επιγραφή θα φέρει ανάγλυφα γράμματα και φωτισμό και η συνολική διάσταση της θα 
είναι 2,1μ Χ 1,00 μ Χ 0,04 μ. Το υλικό της θα είναι μελαμίνη πάχους 18 χιλιοστών και περιμετρικά 
θα φέρει διακοσμητικό πλαίσιο φάρδους 6 εκατοστών ιδίου υλικού. Επάνω στη μελαμίνη θα 
κολληθούν ανάγλυφα ακρυλικά γράμματα πάχους 5 χιλιοστών που θα αποτυπώνουν το κείμενο της 
προτίμησης σας. Στις δύο επάνω γωνίες της μελαμίνης θα τοποθετηθούν δύο σποτ για φωτισμό, ένα 
σε κάθε γωνία. Το εκτιμώμενο κόστος της εν λόγω επιγραφής ανέρχεται σε 1.780,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.207,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής  από τον  
Κ.Α10.7135.21 με τίτλο «Προμήθεια πίνακα – επιγραφής διατελεσάντων Δημάρχων με ιδιαίτερο 
πλαίσιο» και ποσό 2.207,20 ευρώ.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-
2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ 
αρ.52/01.04.19/τ.Α') 

2. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
3. της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
4. της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
5. της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018)
6. του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, για το ποσό ύψους 2.207.20 € με το ΦΠΑ.( 1.780,00 χωρίς ΦΠΑ). 
  Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 10.71.35.21 «Προμήθεια πίνακα – επιγραφής διατελεσάντων 
Δημάρχων με ιδιαίτερο πλαίσιο»  του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους  2020.
Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης
CPV:44423450-0 Επιγραφές ονομάτων.
       

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Αυτοτελούς Τμήματος 

Υποστήριξης  

Αθανασία Παπατολίδου
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