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

                   Άνοιξη, 23 Μαίου 2018

                  Αρ. Πρωτ.: - 18501 -

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου
e-mail: pateli@dionysos.gr
τηλ.: 2132139810/fax: 2132139822

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

Θέμα:  Έγκριση  Διενέργειας  (Αναγκαιότητας)  Παροχής  Υπηρεσιών  μεταφοράς  πολιτών  για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Ο Δήμος μας είναι απαραίτητο να προβεί σε παροχή υπηρεσιών για μεταφορές που δεν μπορούν εκ των
προτέρων να προβλεφθούν αλλά μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία του Δήμου. Οι μεταφορές αυτές
αφορούν τη διευκόλυνση των πολιτών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτιστικές, αθλητικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός των ορίων του Δήμου Διονύσου, καθώς και την μεταφορά πολιτών του
Δήμου από τις κατοικίες τους προς την Πανεπιστημιούπολη.
Η εν λόγω υπηρεσία είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί
με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου.
Η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  συνέταξε  την  υπ’  αριθμ.  11/2018 Μελέτη  με  τίτλο  “Παροχή  υπηρεσιών
μεταφοράς  πολιτών  για  συμμετοχή  σε  εκπαιδευτικές,  πολιτιστικές  και  αθλητικές  εκδηλώσεις”
προϋπολογισμού  59.966,64 € πλέον Φ.Π.Α. 24% σύνολο 74.358,63€.
Για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις  13.465,92  ευρώ και θα βαρύνουν τον Κ.Α.
15.6413.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, ενώ για το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019, ήτοι 60.892,71 συμπ. ΦΠΑ από τον ίδιο Κ.Α. ο.ε. 2019.
Η ανάθεση της υπηρεσίας προτείνεται να πραγματοποιηθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, η διάθεση της πίστωσης και οι όροι του Διαγωνισμού θα καθορισθούν µε
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω και 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” 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. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
4. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-

βάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
5. Την υπ’  αριθμ.  782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί  μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  στην

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου,
6. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας για την μεταφορά πολιτών

στο Δήμο, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,
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προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:

1. την (αναγκαιότητα) παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε πολιτιστικές, αθλητι-
κές  και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός των ορίων του Δήμου Διονύσου καθώς και τη μεταφορά
πολιτών του Δήμου από τις κατοικίες τους προς την Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη.

Εσωτ. Διανομή  

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Γενικό Αρχείο
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