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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟN κ. ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  για εκδηλώσεις α) του 
Δήμου και β) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ " Οργανισμού Νεολαίας , Άθλησης 
&Πολιτισμού Δήμου Διονύσου ( Ο.Ν.Α.Π )  '' Ο ΘΕΣΠΙΣ '' . 

Έχοντας υπόψη:  

Α.  Την 184/2016  ( ΑΔΑ : ΩΟ3ΕΩ93-ΛΤ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με 
την οποία είχε εγκριθεί : 1)  η αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με θέμα : " 
Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016-2017 στο Δήμο Διονύσου"  με τον 
Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον "ECOCITY ", 2) Οι τεχνικές 
προδιαγραφές και η απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών στον Εθελοντικό Οργανισμό 
για το Αστικό Περιβάλλον "ECOCITY και 3)  Η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης I) 
συνολικού ποσού 742,76 € συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6443 με την ονομασία " 
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ". Τα 500€ του συνολικού ποσού θα 
βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε  του 2016 του Δήμου Διονύσου  και το υπόλοιπο ποσό  
των 242,76€ του συνολικού ποσού θα βάρυνε τον προϋπολογισμό ο.ε  του 2017 του 
Δήμου Διονύσου   για την υλοποίηση από την ECOCITY  της παραπάνω εκδήλωσης , II) 
για τα έξοδα της τοπικής δημοσιότητας και προβολής συνολικού ποσού 496,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 με την ονομασία " Έξοδα ενημέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου  "του προϋπολογισμού ο.ε 2016 του Δήμου 
Διονύσου και III)για τα έξοδα φιλοξενίας τις ημέρες συναντήσεως ενημέρωσης , καθώς 
και την ημέρα της τελικής  εκδήλωσης  ποσού 248,00 € 

Β1. Την υπ΄  αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός 
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» με την οποία 
αποφασίστηκαν τα  εξής: 

α) Η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 
«Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η απ’ 
ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο όπως ρητά αναφέρονται στη 
συστατική του Πράξη αριθμ ΑΔΣ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε 
από την απόφαση Δ.Σ. Διονύσου αριθμ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 

β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω 
Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Διονύσου, καθώς και τα προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά ή με ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο 
συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος. Το αυτό 
ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συμβάσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έναντι 



τρίτων που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο, καθώς, από την κατάργηση και έπειτα, ο 
Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας. 

γ) Οι υπηρεσίες του καταργουμένου Ν.Π.Δ.Δ., θα παρέχονται από το Δήμο, από την 
ημερομηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης στο 
ΦΕΚ. 

Β2. Την αριθμ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»  

Β3.  Την  υπ ΄αριθ 148/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ)   με 
την οποία είχε εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών 
catering για  τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου και  
την υπ΄αριθ 86/1-12-2016 απόφαση Προέδρου με την οποία  είχε εγκριθεί : α)  η 
προμήθεια και οι τεχνικές προδιαγραφές ειδών catering για τις Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου, και β) είχε ανατεθεί η 
προμήθεια στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ . ΣΕΡΑΛΙΔΗ έναντι του ποσού  959,70€  

 

Β4. Την υπ΄ αριθ 145/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ)    με 
την οποία  είχε εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  έτους 2016 στις επτά Δημοτικές ενότητες του Δήμου 
Διονύσου και  την  υπ΄ αριθ 84/16-11-2016 απόφαση Προέδρου με την οποία είχε 
εγκριθεί  η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ  έναντι του 
ποσού των 6500,00€ και είχε υπογραφεί η υπ αριθ πρωτ 799/18-11-2016 Σύμβαση  

Β5. Το γεγονός ότι με βάση τις ως άνω αποφάσεις ο Δήμος Διονύσου καθίσταται 
καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ «Οργανισμός 
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» 

Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 158 περί «Δαπανών» του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
σύμφωνα με τις οποίες "πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν α) εθνικές ή τοπικές εορτές ή άλλες 
ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος , εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια 
και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των 
πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του" 

Δ.  Τον  προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017,ο οποίος ψηφίστηκε,  
με την αριθ.πρωτ. 228/2016( Α.Δ.Α 7Μ37Ω93-Δ9Φ)  Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου και 
επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .  

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για την έγκριση των  
σχετικών  δαπανών του Δήμου & του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Ο.Ν.Α.Π  " Ο ΘΕΣΠΙΣ ", όπως 
αυτές αναλυτικά  αναφέρθηκαν στις παραγράφους Α & Β της παρούσας και τη διάθεση 
των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2017 : 

 

1.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού 742,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443  
   με την ονομασία «Δαπάνες  δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών »         
    του προϋπολογισμού 2017 του   Δήμου. 
 
 2.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού 496,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.  
    00.6431.0003  με την ονομασία «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής    
    δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.  
 
 
3.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού  248,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.      
   00.6434 με την ονομασία « Λοιπές  δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του     
   προϋπολογισμού  2017 του Δήμου.  
 



4. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.  
  15.6471.0003  με την   ονομασία «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του  
  προϋπολογισμού 2017 του  Δήμου. 

 
 5. Τη διάθεση πίστωσης ποσού   959,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.              

15.6471.0003  με την ονομασία  «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του 
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.  

 
 

 
              O Δήμαρχος  

     
     

                                    Διονύσιος Ζαμάνης  
Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Τμήμα Λογιστηρίου 


