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                 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                       ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

                                                      ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας για  την επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικού 
Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της απαιτούμενης αναβάθμισης των υφιστάμενων πολιτιστικών 
και πνευματικών κέντρων και ειδικότερα του Πολιτιστικού και Πνευματικού κέντρου Δημοτικής Κοινότητας 
Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου , προτίθεται να προβεί στην απαραίτητη προμήθεια υλικών και εργασιών  
για την αποκατάσταση του χώρου. Η προμήθεια και εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε 
αντικατάσταση: 

• Αποξήλωση μαρμαρικών και  κουφωμάτων αλουμινίου στη βόρεια πλευρά ,επισκευή και 
στεγανοποίηση των εν λόγω κουφωμάτων και επανατοποθέτησή τους με πλήρη στεγανοποίηση 
της ένωσης κουφώματος με τη νέα μαρμαροποδιά. 

• Αποξήλωση σπασμένων και κατεστραμμένων τμημάτων μαρμάρινων δαπέδων και αντικατάστασή 
τους με αντίστοιχης ποιότητας μαρμάρινα δάπεδα. Το νέο ενιαίο μαρμάρινο δάπεδο που θα 
προκύψει μετά την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων θα τριφτεί και θα στιλβωθεί 
ώστε να δώσει ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. 

• Θα αποξηλωθούν τα διαβρωμένα ξύλινα panel σε διάφορα σημεία του χώρου και θα 
αντικατασταθούν με νέα ηχοαπορροφητικά ξύλινα πετάσματα επενδεδυμένα εσωτερικά με πλάκες 
πετροβάμβακα και εξωτερικά με μοριοσανίδα πάχους 20mm. 

• Τέλος θα γίνει επιμελημένος χρωματισμός των νέων κατασκευών. 
 
Για την εν λόγω προμήθεια υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ στον 
κωδικό εξόδων Κ.Α. 15.6261.0008 “Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. Αγ. 
Στεφάνου” του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 
Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, η διάθεση της πίστωσης και η διαδικασία και οι όροι διαγωνισμού θα 
καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, που 

με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
(ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το 
Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου 
οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και σύμφωνα με 
το άρθρο 72  “Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), 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 (…) σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, (…)”, 



2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με 
τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας 
ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ 
εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/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. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια 
6. Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 

2017, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

7. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία 
Στασινοπούλου, 

8. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας για την Προμήθεια  
υλικών και εργασιών  για την αποκατάσταση του χώρου του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. 
Αγ. Στεφάνου , ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να  εγκρίνει: 

 
την διενέργεια (αναγκαιότητα) Προμήθειας υλικών και εργασιών  για την αποκατάσταση του χώρου του 
Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου ενδεικτικού προϋπολογισμού 
24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του  κωδικού εξόδων ΚΑ 15.6261.0008 με την 
ονομασία “Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

3. Γενικό Αρχεί 
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Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 


