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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Θέµα: "Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών
υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2020”, µε ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό
Η εισήγηση Ο.Ε. µε αριθµ. πρωτ. 6276/4-3-2020 ανακαλείται.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου προτίθεται να συνεχίσει τη διοργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών
και αθλητικών υπηρεσιών του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2020».Το Summer Camp αποτελεί ένα
φιλόδοξο πρόγραµµα µε µεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο στους δηµότες, προσφέροντας δηµιουργικές διεξόδους στα
παιδιά και µαθαίνοντάς τους τα οφέλη της άθλησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, καλλιεργώντας τους αξίες
ευγενούς άµιλλας, γεµίζοντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο χρόνο τους µε πλούσιες δραστηριότητες, εµπειρίες, δράση
και γνώση. Στόχος µας είναι τα παιδιά να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν µέσα από διάφορες
δραστηριότητες, ενώ παράλληλα να µπορέσουµε να παρέχουµε υποστήριξη στους εργαζόµενους γονείς της πόλης
µας. Για τους ως άνω λόγους, προτείνεται η διοργάνωση και η λειτουργία για Έκτη συνεχή χρονιά του προγράµµατος
«Summer Camp ∆ιονύσου 2020» το οποίο θα περιλαµβάνει δύο µεγάλες ενότητες, ήτοι: ∆ηµιουργικό - Ψυχαγωγικό
Camp και Αθλητικό Camp.Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) περιόδους των δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών.
Το φετινό πρόγραµµα όλων των περιόδων θα διαµορφωθεί και θα εναρµονιστεί βάσει των κυβερνητικών µέτρων για
την διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας λόγω της πανδηµίας του covid-19.
Κατά το παρόν χρονικό διάστηµα εν µέσω των Κυβερνητικών µέτρων συµφώνως µε τις ΠΝΠ-ΦΕΚ
Α/42,55,64,68/2020, για την διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας λόγω της πανδηµίας του covid-19, η παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται επιτρεπτώς µεν για την έγκαιρη προετοιµασία και ολοκλήρωσή της, πλην όµως
η εκτέλεση της σύµβασης-του προγράµµατος και η ενδεχόµενη (στην περίπτωσή ενάρξεως εκτέλεσης) διακοπή της,
τελούν υπο την αίρεση της µη συνέχισης των ισχυόντων περιοριστικών µέτρων ή της επανάληψής τους στην
δεύτερη περίπτωση, καθώς ο ∆ήµος αλλά και όλοι µας υποχρεούµεθα σε πλήρη συµµόρφωση προς αυτά. Συνεπώς
η εκτέλεση ή διακοπή του προγράµµατος τελεί ρητώς υπο την αίρεση της ισχύος ή της άρσης ή της επανάληψης
των Κυβερνητικών περιορισµών,
Η υπ΄αριθµ. 7/2020 µελέτη συντάχθηκε πριν την έναρξη της πανδηµίας και για αυτό το λόγο προέκυψε
ανάγκη επικαιροποίησης των όρων αυτής, προσαρµοσµένους στα µέτρα που έχει θέσει το κράτος για
τον covid-19, καθώς επίσης και η εισήγηση προς την Ο.Ε., ώστε να προβούµε στην ανάκλησή της.
Τέλος το τεκµηριωµένο αίτηµα µε αριθµό 7481/12-3-2020 είναι σε ισχύ.
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Α∆ΑΜ: 20REQ006711424
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 “….η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις…”,
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
3.
Το 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 ειδικότερα τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207,
4.
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)”
5.
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”
6.
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
7.
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 “Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων”
8.
Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α:
ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
9.
Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
10.
Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
11.
Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της ανάθεσης
Α∆ΑΜ: 20REQ006706674
12. Την υπ΄αρίθµ. 500/2019 (Α∆Α: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. Πρωτ. 5978/1537/14-2-2020 Απόφαση του Συντονιστή
13.
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 4386/14-22020.
14. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το
οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ: 20REQ006711424)
15. Την υπ’ αριθµ. 7/2020 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού
16. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ):...............
17. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω ανάθεση, η οποία συντελεί άµεσα στην εκπλήρωση των σκοπών
της υπηρεσίας,
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 7/2020 Τεχνικής Μελέτης, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “Υλοποίηση Πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp
∆ιονύσου 2020”, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 150.000,00 € συµπ. ΦΠΑ, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης.
2. Την έγκριση των Όρων της ∆ιακήρυξης του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε χρήση
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheous.gov.gr, που αφορούν την ανωτέρω ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, όπως συντάχθηκαν
από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
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3. Την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την “Υλοποίηση
Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράµµατος
«Summer Camp ∆ιονύσου 2020” ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ........................................................
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και
µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθµό.
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά
κάθε αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/8-8-2016

Συνηµµένα
Η υπ΄αριθµ. 7/2020 Τεχνική Μελέτη

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού
& Κοινωνικών ∆οµών

Εσωτ. ∆ιανοµή

1.
2.
3.

Γρ. κ. ∆ηµάρχου
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ

3

