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ΘΕΜΑ :
Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 02/2019 μελέτης του έργου :
«Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο
θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης».
Προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
Σας ενημερώνουμε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν:
(1)

Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06).

(2)

Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)

(3)

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

(4)

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».

(5)

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

(6)

Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

(7)

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

(8)

Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

και αφού λάβετε υπόψη:
(1)

Την με αριθμό ΗΛ 02/2019 μελέτη του έργου: «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης», που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό να ανέρχεται στις 280.000,00
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Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη αναθεώρησης και για
δαπάνη Φ.Π.Α 24%.
(2)

Την απόφαση 005/17-01-2019 (ΑΔΑ:6Μ4ΔΩΕΒ-ΑΒΜ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος
2019.

(3)

Την υπ’ αρίθμ. 65921/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΩΖ465ΧΘ7-ΧΛΖ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ένταξης της πράξης του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών
σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με ύψος χρηματοδότησης 200.000,00 € από ΠΔΕ Υπουργείου
Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005.

(4)

Τη χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου του ποσού των 80.000,00 € μέσω του Κ.Α.: 61.7311.0003
του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΗΛ 02/2019 μελέτης του έργου: «Προσαρμογή

λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο
αδειοδότησης»», προϋπολογισμού 280.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικόλαος Ζενέτος
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