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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού
Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου – ΚΑΕ: 15.6262.0001
Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της απαιτούμενης συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών των αθλητικών
μηχανημάτων γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου, επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 26 –
28, προτίθεται να προβεί στην απαραίτητη ανάθεση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία
του εν λόγω αθλητικού χώρου.
Η εργασία θα αφορά στη συντήρηση (τακτική – έκτακτη) και επισκευή των οργάνων του Δημοτικού Γυμναστηρίου
Αγίου Στεφάνου, στην οποία θα περιλαμβάνονται:
1. Τακτικές προληπτικές επισκέψεις και ρυθμίσεις (ανά μήνα), με την έκδοση του απαραίτητου φύλλου ελέγχου
2. α. Επισκευή των υφισταμένων εκτός λειτουργίας οργάνων
β. Αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία, κατόπιν έγκαιρης
ειδοποίησης από τον υπεύθυνο του γυμναστηρίου.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ΄αριθμ. 24/2018 Μελέτη με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών
Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Πλην Κτηρίων Έργων)”, προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.
Για την εν λόγω ανάθεση υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15.6262.0001 “Συντήρηση
και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Πλην Κτηρίων Έργων)” του προϋπολογισμού του Δήμου
ο.ε. 2018.
Η ανάθεση της υπηρεσίας προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του
Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018):
“Ειδικότερα ο Δήμαρχος […]
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν
αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού…”,
2. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα:
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)” ,
3. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου
ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του”,
4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι
για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
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(σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο
όργανο του φορέα,
5. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου
Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο
3218/25-01-2018,
6. Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα,
7. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η εξειδίκευση της πίστωσης για την Συντήρηση
και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου, ανήκει στην αρμοδιότητα
του Δημοτικού Συμβουλίου,

Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση της πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού
Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου, συνολικού ποσού 3.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,
Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 15.6262.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε.
2018, με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Πλην Κτηρίων Έργων)”
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών
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Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Γενικό Αρχείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

2

