
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Άνοιξη, 16 Ιουνίου 2017 

               Αρ. Πρωτ.: 18104 

∆/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/fax: 2132139822 

 

 

 

 

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

 
Θέµα: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων διακήρυξης της “Παροχής 

Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες 
τις δαπάνες που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, σε συνδυασµό (και µε την 
επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του Ν.3463/06. 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/06,  

3. 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 

4. 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 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: 

ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
8. τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 

9. 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 

10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

11. Το άρθρ. 117 του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”  

12. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2017 που ψηφίστηκε µε την υπ' αριθ. 228/2016 
Α∆Σ, (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

13. Την υπ’ αριθµ. 1867/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί “Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου’’ 

14. την υπ’ αριθµ. 137/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
(αναγκαιότητα) της Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου.” 
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15. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 17REQ006120313 

16. Την υπ’ αριθµ. 6/2017 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

17. Την αρ. πρωτ. 41345/15397/25-05-2017 (Α∆Α: ΩΘΜΤΟΡ1Κ-Η68) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής “Έγκριση µίσθωσης ιδιωτικών µεταφορικών µέσων (ιδιωτικά τουριστικά 
λεωφορεία)” 

18. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών 
 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για: 

1. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.419,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και τον 
τρόπο εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό (αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016) για την “Παροχή Υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις 26.843,04 ευρώ και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 
15.6413.0003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 µε την ονοµασία “Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”, ενώ για το υπόλοιπο ποσό 
θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, ήτοι 45.576,60 συµπ. ΦΠΑ από 
τον ίδιο Κ.Α. ο.ε. 2018. 

2. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 6/2017 Τεχνικής Μελέτης όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”, ενδεικτικού προϋπολογισµού 58.402,90 € πλέον ΦΠΑ 24%  

3. Τους σχετικούς όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών 
του ∆ήµου 

4. Τη συγκρότηση µελών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
 
Τακτικά Μέλη: 

1. ................ 
2. ................. 
3. ................. 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 

 
 

 
Συνηµµένα 
1. Η υπ΄αριθµ.: 6/2017 Τεχνική Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Η αρ. πρωτ. 41345/15397/25-05-2017 (Α∆Α: ΩΘΜΤΟΡ1Κ-Η68) 
 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
 “Έγκριση µίσθωσης ιδιωτικών µεταφορικών µέσων  
(ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία)” 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή   

1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συντάκτης Προϊστάµενος 

Γενικός 
Γραµµατέας 

Ονοµ/µο    

Υπογραφή    

Ηµερ/νία    

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 


