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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Θέµα: ΕΗ∆ Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων διακήρυξης της
“Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών’’ του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου
380.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%.
Τα ζητήµατα λειτουργίας και ασφάλειας των παιδικών χαρών έχουν απασχόληση εκτενώς τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και µέσω αναφορών το Συνήγορο του Πολίτη. Ο ∆ήµος
µας καλείται να προχωρήσει άµεσα στην ανάπλαση των παιδικών χαρών του, προκείµενου για
την ασφάλεια των παιδιών αλλά και την παροχή ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος για
όλους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 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, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε)
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]»
Σύµφωνα µε 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.»
Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συµβάσεων γίνεται από τις
αντίστοιχες καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών για την ανακατασκευή
έξι (6) Παιδικών Χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την προµήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών,
δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισµού, µε στόχο τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών
χώρων του ∆ήµου για το έτος 2017, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά
πρότυπα ασφαλείας. Με την υπ’ αριθµ. 211/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οποία
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εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της ανωτέρω προµήθειας, συνολικού προϋπολογισµού
380.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ.
Στο ΚΑ 35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών», του προϋπολογισµού
του οικονοµικού έτους 2017 έχουν εγγραφεί εξειδικευµένες πιστώσεις 380.000,00€ για την εν
θέµατι προµήθεια.
Η δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω
προµήθειας (αριθµ. 10/2017 µελέτη), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 380.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της θα είναι για τέσσερεις (4) µείνες.
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την:
1. Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης 380.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών», του προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2017.
2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας, όπως προσδιορίζονται µε την αριθµ.
10/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε θέµα «Προµήθεια οργάνων παιδικών
χαρών”, ενδεικτικού προϋπολογισµού 380.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%
3. Έγκριση της συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού
∆ιαγωνισµού
Τακτικά Μέλη:
1. Νίκα ∆ήµητρα
2. .................
3. .................
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Κουρουπάκη Αγγελική
2. .................
3. .................
4. Καθορισµό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια οργάνων
παιδικών χαρών, που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικών

Συνηµµένα::
1. Η αριθµ. 10/2017 Τεχνική Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Η σχετική διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισµού

Εσωτ. ∆ιανοµή :

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης

1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Τµήµα Λογιστηρίου
3. Τµήµα Προµηθειών

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

