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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

                           Άνοιξη, 13 Ιουνίου 2017 

                   Αρ. Πρωτ.: 17671 

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

 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) για τη συντήρηση και επισκευή αθλητικού 
εξοπλισμού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου 

 
Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της απαιτούμενης συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών των 
αθλητικών μηχανημάτων γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου, προτίθεται να προβεί 
στην απαραίτητη ανάθεση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω 
αθλητικού χώρου. 
Η Εργασία θα αφορά συντήρηση (τακτική – έκτακτη) και επισκευή των οργάνων του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου, στην οποία θα περιλαμβάνονται: 
1. Τακτικές προληπτικές επισκέψεις και ρυθμίσεις (ανά μήνα), με την έκδοση του απαραίτητου φύλου 

ελέγχου 
2. α. Επισκευή των υφισταμένων εκτός λειτουργίας οργάνων 

β. Αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν, κατά τη λειτουργία μετά από έγκαιρη 
ειδοποίηση από τον υπεύθυνο του γυμναστηρίου. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέταξε την υπ’ αριθμ. 8/2017 Μελέτη με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή 
αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου” προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 
Για την εν λόγω προμήθεια υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις συνολικού ποσού 35.000,00 ευρώ στον 
κωδικό εξόδων Κ.Α. 15.6262.0001 “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων)” του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 
Η ανάθεση της υπηρεσίας προτείνεται να πραγματοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, η διάθεση της πίστωσης και οι όροι της απευθείας ανάθεσης 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. 
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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 ανάθεση 
6. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και 

Πολιτισμού Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 
7. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ001547440 
8. 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, 

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

10. Το συμπέρασμα με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, ότι η έγκριση αναγκαιότητας για τη συντήρηση και 
επισκευή του αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου, ανήκει στην αρμοδιότητα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1. την διενέργεια (αναγκαιότητα) για τη συντήρηση και επισκευή του αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίου 

Αγίου Στεφάνου ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος 
του κωδικού εξόδων ΚΑ 15.6262.0001 με την ονομασία “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 

 
 

 

Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 


