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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην
“Χορωδιακή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία” Δήμου Αμαρουσίου - ΚΑΕ: 15.6471.0003
Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Διονύσου έχει προσκληθεί από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και τη Μικτή Χορωδία Δήμου
Αμαρουσίου “Τερψιχόρη Παπαστεφάνου” να συμμετάσχει σε μια χορωδιακή Χριστουγεννιάτικη συνάντηση. Σε
αυτήν την Χριστουγεννιάτικη Συναυλία θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και άλλες χορωδίες από την Αττική και την
Ελλάδα, αποτελώντας ένα πολύ αξιόλογο γεγονός που προτίθεται να παραστεί και η Χορωδία του Δήμου Διονύσου,
υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου κου Ματθαίου Λεγάκη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του
ΟΤΕAcademy στο Μαρούσι.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται:
 Αμοιβή μουσικού (πιανίστας – Μυρτώ Ακρίβου)
 Αναμνηστικό του Δήμου Διονύσου προς το Δήμο Αμαρουσίου, το οποίο θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια
σύμβαση.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 235,60 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.
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. Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, που με μία σειρά
πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: 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” και σύμφωνα με το άρθρο 72 “Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
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προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο,
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)”,
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
(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
Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61»
Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή
απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,…..”
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,
Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα,
Το από 29/10/2018 (αρ. πρωτ. 37775/31-10-2018 Δήμου Διονύσου) αίτημα του Μαέστρου της Μικτής
Χορωδίας Δήμου Διονύσου
Η από 29/10/2018 (αρ. πρωτ. 37772/31-10-2018 Δήμου Διονύσου) Προσφορά της πιανίστας Μυρτώς Ακρίβου
Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η εξειδίκευση της πίστωσης για τις Εκδηλώσεις
της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,

Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην “Χορωδιακή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία” Δήμου
Αμαρουσίου, Κυριακή 09/12/2018 στην αίθουσα του ΟΤΕAcademy στο Μαρούσι.
2. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 235,60 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας
ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην μουσικό “Μυρτώ Ακρίβου” (καθηγήτρια – σολίστ πιάνου) για τη
συνοδεία πιάνου στην “Χορωδιακή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία” Δήμου Αμαρουσίου, την Κυριακή 09/12/2018
στην αίθουσα του ΟΤΕAcademy στο Μαρούσι, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018
Μυρτώ Ακρίβου (καθηγήτρια – σολίστ πιάνου) Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 22 Γαλάτσι, τ.κ. 11147 ΑΦΜ:
125487699 ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 235,60 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται Φ.Ε.
+ Ασφ. + Εργ. Εισφορές).
3. Η δαπάνη για τα αναμνηστικά θα καλυφθεί από την ετήσια σχετική σύμβαση.

Εσωτ. Διανομή
1. Γρ. κ. Δημάρχου
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Γενικό Αρχείο

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ
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