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

Άνοιξη, 22 Ιουνίου 2017 

        Αρ. Πρωτ.: 18799 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Βασίλης Κατσουρός 
e-mail: katsouros@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139812/ fax:2132139822 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 8.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6236.0002, ετήσιας δαπάνης μίσθωσης και 
τοποθέτησης χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών 
εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου. 

 

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου σε εξωτερικούς χώρους στους 

οποίους η ανάγκη ύπαρξης χημικών τουαλετών είναι απαραίτητη. Επίσης υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης χημικών 

τουαλετών σε αθλητικούς χώρους όπου οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν (γήπεδο ποδόσφαιρου Διονύσου κ.α.). Για 

τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η ετήσια ανάθεση ενοικίασης χημικών τουαλετών ποσού 8.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Σημειώνεται ότι η υπ΄αριθμ. 16911/7-06-2017 εισήγηση για την μίσθωσης και τοποθέτησης χημικών τουαλετών 
στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου, 
ανακαλείται λόγω αντικειμενικού προβλήματος και υποβάλλεται αντ’ αυτής η παρούσα. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. 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” 

2. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που είναι 
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί 
να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που 
αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, 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” 

3. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 

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. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61» 

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. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και 
Πολιτισμού Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 
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8. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 

 
9.   Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) ……………………… 
10. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η διάθεση 

πίστωσης  ετήσιας δαπάνης μίσθωσης και τοποθέτησης χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, 
αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου, ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 

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

1. Την αναγκαιότητα  ετήσιας δαπάνης μίσθωσης και τοποθέτησης χημικών τουαλετών στους χώρους 
πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου.  

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ετήσιας δαπάνης μίσθωσης 
και τοποθέτησης χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών 
εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου. 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (158 του Ν. 
3463/2006) ποσού 8.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, ετήσιας δαπάνης μίσθωσης και τοποθέτησης χημικών τουαλετών 
στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου, 
σε βάρος του ΚΑ 15.6236.0002, με την ονομασία  “Μίσθωση χημικών τουαλετών” του προϋπολογισμού ο.ε. 
2017.  

 
 

 

 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 

 
Συντάκτης Προϊστάμενος 

Γενικός 
Γραμματέας 

Ονομ/μο ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 

ΜΙΡΑΝΤΑ 

ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
 

Υπογραφή    
Ημερ/νία 22-06-2017 22-06-2017  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

&  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


