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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Θέµα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού – βίντεο ρεπορτάζ για την
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας 2020 στο ∆ήµο ∆ιονύσου
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου συµµετείχε φέτος στην εκστρατεία για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020
(EUROPEAN MOBILITY WEEK 2020 – EMW), η οποία έχει καθιερωθεί από το 2002 ως ο σηµαντικότερος θεσµός σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιµων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαµόρφωση και
ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους, αλλά και την προώθηση της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. Πραγµατοποιείται από
τις 16 έως τις 22 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο, παρέχοντας στις κωµοπόλεις και τις πόλεις µια ευκαιρία να δοκιµάσουν
βιώσιµους εναλλακτικούς τρόπους µεταφοράς.
Με την ολοκλήρωση όλων των εκδηλώσεων, οι ∆ήµοι που συµµετέχουν καλούνται να υποβάλλουν το απαιτούµενο
υλικό προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα για τη βράβευση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
Βρυξέλλες.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δηµιουργία οπτικουακουστικού υλικού (µικρού βίντεο - ρεπορτάζ), που θα
αποτυπώσει σε µια µικρή διάρκεια όλες τις δράσεις που πραγµατοποίησε ο ∆ήµος ∆ιονύσου µε τη συµµετοχή του
στην εκστρατεία και το οποίο πρέπει να υποβληθεί διαδικτυακά, στην επίσηµη πλατφόρµα της εκστρατείας µέχρι
31/10/2020.
Συγκεκριµένα, απαιτείται υπηρεσία βιντεοσκόπησης και δηµιουργίας βίντεο ρεπορτάζ (κατηγορία 1 και 5), που θα
καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύµβαση.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
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
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ. 1, του άρθρου
14 “Ρύθµιση Οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019):
“Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος […]
…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 της
οικονοµικής επιτροπής για µέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.
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 άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1:
“∆εν απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη απόφαση του
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δηµοτικού συµβουλίου, αν η εκτιµώµενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό όριο απευθείας
ανάθεσης από τον δήµαρχο.”
Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Εφαρµογή των
διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 3852/2010”:
“Από τη δηµοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δηµοτικό συµβούλιο δεν έχει κάνει την
σχετική εξειδίκευση, αρµόδιο προς τούτο όργανο είναι η οικονοµική επιτροπή”
Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα:
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού,
όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε
τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των
Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών”
Τις διατάξεις του Π. ∆/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
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”
Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων και Περιφερειών”, του Ν.
4623/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019),
Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α:
ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας
Την υπ΄αρίθµ. 839/2018 (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο
6816/05-02-2019,
Την υπ’ αριθµ. 21846/2401/11-09-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στoν
Αντιδήµαρχο Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό,
Την ανάγκη του ∆ήµου για τη συγκεκριµένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άµεσα στην εκπλήρωση των
σκοπών της υπηρεσίας,
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:

1. Την εξειδίκευση πίστωσης για τη δηµιουργία οπτικουακουστικού υλικού (µικρού βίντεο - ρεπορτάζ), το οποίο
θα υποβληθεί στην επίσηµη διαδικτυακή πλατφόρµα της εκστρατείας για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020 (EUROPEAN MOBILITY WEEK 2020 – EMW), µέχρι 31/10/2020 για την υποψηφιότητα
του ∆ήµου ∆ιονύσου στην βράβευση 2020.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από την ετήσια σύµβαση του ∆ήµου για τη βιντεοσκόπηση (Κατηγορία 1 και 5).
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