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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Άγιος Στέφανος 12-4-2017   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                  Αριθµ. Πρωτ:  10659 

∆/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣ  

Τον κ. ∆ήµαρχο  

& Πρόεδρο  

της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ήµου  ∆ιονύσου 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δα̟άνης   και  διάθεση  ̟ίστωσης  για  την ̟ληρωµή της 

υ̟οχρεωτικής δα̟άνης ∆ΕΗ του µισθωµένου κτιρίου ε̟ί της οδού 

Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη, για τη λειτουργία ε̟ιµορφωτικών 

̟ρογραµµάτων στην ̟εριοχή της  Άνοιξης».  

 

Έχοντας υ̟όψη: 

1) Την υ̟΄  αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ̟ερί «Κατάργησης Νοµικού Προσώ̟ου µε την ε̟ωνυµία 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο 

ΘΕΣΠΙΣ)» µε την ο̟οία α̟οφασίστηκαν τα  εξής: 
α) Η κατάργηση του Νοµικού Προσώ̟ου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την ε̟ωνυµία: 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο 

ΘΕΣΠΙΣ)» και η α̟’ ευθείας ανάθεση εκ̟λήρωσης των σκο̟ών του α̟ό το 

∆ήµο ό̟ως ρητά αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθµ Α∆Σ 41 και 
79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την α̟όφαση ∆.Σ. 

∆ιονύσου αριθµ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 

β) Τα ̟εριουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ̟οσά ̟ου υ̟άρχουν στο όνοµα του 

εν λόγω Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, καθώς και τα 

̟ρογράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα ή Εθνικά ή µε ιδίους ̟όρους ̟ου 

υλο̟οιεί το Νοµικό Πρόσω̟ο συνεχίζουν να υλο̟οιούνται κανονικά α̟ό το 

διάδοχο φορέα ̟ου είναι ο ∆ήµος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υ̟οχρεώσεις, 
συµβάσεις και εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις έναντι τρίτων ̟ου δεσµεύουν 

το Νοµικό Πρόσω̟ο, καθώς, α̟ό την κατάργηση και έ̟ειτα, ο ∆ήµος 
∆ιονύσου καθίσταται καθολικός υ̟όχρεος και διάδοχος φορέας. 
γ) Οι υ̟ηρεσίες του καταργουµένου Ν.Π.∆.∆., θα ̟αρέχονται α̟ό το ∆ήµο, 

α̟ό την 

ηµεροµηνία κατάργησής του, δηλαδή α̟ό τη δηµοσίευση της α̟όφασης 
κατάργησης στο ΦΕΚ. 
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2) Την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 α̟όφαση της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, η ο̟οία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-

12-2016  φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, µε την ο̟οία εγκρίθηκε η 

κατάργηση του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού 

∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 

 

3) Την αριθ. 44/2017 (Α∆Α: Ω4Ξ0Ω93-ΖΝΜ) ̟ερί «Έγκρισης αναγκαιότητας 
συνέχισης µίσθωσης του ε̟ί της οδού Ναυαρίνου 3 ακινήτου για τη 

λειτουργία ε̟ιµορφωτικών ̟ρογραµµάτων στην ̟εριοχή της Άνοιξης» µε την 

ο̟οία εγκρίθηκε η συνέχιση της µίσθωσης, του ε̟ί της οδού Ναυαρίνου 3 

ακινήτου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Βούλγαρη του Γεωργίου, για τη λειτουργία 

ε̟ιµορφωτικών ̟ρογραµµάτων στην ̟εριοχή της Άνοιξης, α̟ό τον ∆ήµο  

∆ιονύσου σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθ. 90/9-6-2016 α̟όφαση του ∆Σ του ̟ρώην 

ΝΠ∆∆ ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ, έως της 30ης Ιουνίου 2018. 

 

4) Την αριθ. 132/2016 (Α∆Α: ΩΡΚ6ΟΛ5Φ-441) α̟όφαση του καταργηθέντος 
ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ», µε την ο̟οία είχε εγκριθεί  η δα̟άνη για την ̟ληρωµή της 
υ̟οχρεωτικής δα̟άνης της ∆ΕΗ και είχε διατεθεί ̟ίστωση ̟οσού (3.000,00) 

ΕΥΡΩ, σε βάρος του κωδικού αριθµού των εξόδων 15.6273 του 

̟ροϋ̟ολογισµού του ο.ε. 2016. 

 

5) Το αριθ. ̟ρωτ. 882/14-12-2016 (αριθ. ̟ρωτ. ∆ήµου 4404/15-2-2017) 

έγγραφο του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» ̟ερί «Ενηµέρωσης για 

οφειλές ̟ρος ΟΤΕ & ∆ΕΗ». 

 

6) Την αριθ. 31/2017 (Α∆Α: ΩΟ5ΦΩ93-8ΜΧ ) α̟όφαση  του  ∆ηµοτικού  

Συµβουλίου «1η αναµόρφωση – υ̟οχρεωτική ̟ροϋ̟ολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2017», µε ο̟οία εγγράφηκαν οι αναγκαίες  ̟ιστώσεις για την ̟ληρωµή α̟ό το 

∆ήµο, ως καθολικού διαδόχου και υ̟όχρεου, των υ̟οχρεώσεων του 

καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

 

7) Τις διατάξεις του της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 

«Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει,  
σύµφωνα µε τις ο̟οίες στις υ̟οχρεωτικές δα̟άνες είναι: «…….δ) ….., η 

δα̟άνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας….». 

 

8) Τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1δ του άρθρου 72 ̟αρ 1δ του Ν. 3852/10 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα «Καλλικράτης»», σύµφωνα µε  τις ο̟οίες  η Οικονοµική 

Ε̟ιτρο̟ή α̟οφασίζει για την έγκριση των δα̟ανών και τη διάθεση των 

̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού, εκτός α̟ό εκείνες ̟ου σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις α̟οφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς ε̟ίσης 
α̟οφασίζει αιτιολογηµένα και για τις ̟ερι̟τώσεις α̟ευθείας ανάθεσης 
̟ροµηθειών, ̟αροχής υ̟ηρεσιών, εκ̟όνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις. 
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9) Τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 9 «Ανάληψη σταθερών, 

διαρκούς ή ̟εριοδικού χαρακτήρα δα̟άνων» του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
80/2016 «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους διατάκτες»  (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/5-8-

2016), σύµφωνα µε τις ο̟οίες «1. ∆α̟άνες τακτικών α̟οδοχών, συντάξεων, 

…..καθώς και δα̟άνες ̟άγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, 
ε̟ικοινωνιών, µισθωµάτων, κοινοχρήστων κλ̟) αναλαµβάνονται για 

ολόκληρο το ̟οσό των εγγεγραµµένων ̟ιστώσεων µε α̟οφάσεις ̟ου 

εκδίδονται αµέσως µετά την έναρξη του οικονοµικού έτους».  

 

10) Τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, ο ο̟οίος ψηφίστηκε µε την 

228/2016 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ε̟ικυρώθηκε µε την  αριθ. 

̟ρωτ. 107119/38932/30-1-2017  α̟όφαση της οικείας Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και στον ο̟οίο ̟ροβλέφθηκε  σχετική ̟ίστωση.   

 

11) Την ανάγκη για την ̟ληρωµή της υ̟οχρεωτικής δα̟άνης της ∆ΕΗ για το 

µισθωµένο κτίριο ε̟ί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη, για τη λειτουργία 

των ε̟ιµορφωτικών ̟ρογραµµάτων στην ̟εριοχή της Άνοιξης. 
 

Κατό̟ιν των ̟αρα̟άνω ̟ροτείνεται η λήψη α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής για την έγκριση της υ̟οχρεωτικής δα̟άνης της ∆ΕΗ του ως άνω 

µισθωµένου κτιρίου και η διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού (3.000,00) ΕΥΡΩ σε βάρος 
του ΚΑ των εξόδων 15.6273.0002 µε την ονοµασία «Φωτισµός & κίνηση (µε 
ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για τις δικές τους υ̟ηρεσίες (οφειλές στη ∆ΕΗ  του 

καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2017.  

 

 

 

                                                                               Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                       

                                                                ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η 

 

 

 

 

Κοινο̟οίηση: 1) Γραφείο ∆ηµάρχου  

Εσωτερική ∆ιανοµή: 1) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών 2) Τµήµα 

Λογιστηρίου 


