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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση «3ου Διεθνούς Τουρνουά Χάντμπολ- ΝORTH 
ATTICA 2023» 

Ο Δήμος Διονύσου μαζί με τον Αθλητικό Σύλλογο Άνοιξης Διονύσου (Α.Σ.Α.Δ.) Χάντμπολ συνδιοργανώνουν σε 

συνεργασία με τον ΑΠΕΣ Καπανδριτίου το «3ο Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Χάντμπολ.  Το «3ο North Attica 
Handball Tournament 2023» θα πραγματοποιηθεί για 3η συνεχή χρονιά έπειτα από έγκριση της Ομοσπονδίας 

Χειροσφαίρισης Ελλάδοας (ΟΧΕ) και την Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Αττικής (ΕΣΧΑ). Η εν λόγω αθλητική 

εκδήλωση θα λάβει χώρα από 8- 11 Απριλίου 2023 στα κλειστά γήπεδα Άνοιξης , Καπανδριτίου και στο ανοιχτό 
γήπεδο Σταμάτας για τις κατηγορίες Παμπαίδων Α' , Παμπαίδων    , Παγκορασίδων Α  , Παγκορασίδων  ' και ΜΙΝΙ. 

Το τουρνουά γίνεται με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και τελεί υπό την αιγίδα και της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος BEACTIVE, ενώ την υποστήριξή τους θα 

παρέχουν ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών. 

Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος περισσότεροι από 400 αθλητές-τριες από 25 σωματεία της 
Αττικής, της Περιφέρειας (Χανιά, Άργος,  έροια, Ναύπλιο, Λαμία, Λάρισα) και της Κύπρου. 

Η πραγματοποίηση του τουρνουά στο Δήμο Διονύσου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του, 
προβάλει το αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής μας και αναπτύσσει τον αθλητικό τουρισμό, 

ειδικότερα με την συμμετοχή των ομάδων του εξωτερικού και της περιφέρειας, οι οποίες θα διαμένουν 
στα ξενοδοχεία της περιοχής. 

 

Για το σύνολο της εκδήλωσης και στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης, απαιτείται ηχοφωτιστική κάλυψη για την 
τελετή λήξης στις 11 Απριλίου 2023 (κατηγορία 7- 1 τεμάχιο), που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση 

του Δήμου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του 

Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –  ελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά με την παρ. 1, του άρθρου 
14 “Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019): “Ειδικότερα ο Δήμαρχος […] …ε) 

Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την 

έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του 

δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που 
χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη 

για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
προϋπολογισμού…”, 

2. Το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –  ελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1: 

“Δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του 
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δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας 
ανάθεσης από τον δήμαρχο.”, 

3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –  ελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), 

4. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Εφαρμογή των 
διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 3852/2010”: “Από τη δημοσίευση του Ν. 4652/2019 

και εφεξής και εφόσον το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο 
όργανο είναι η οικονομική επιτροπή”, 

5. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: 
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”, 

6. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 
που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, 

όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 

τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των 

Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”, 

7. 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΄  αθμού 

(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, 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”, 
10. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών”, του Ν. 

4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019),   
11. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 

Ψ Ξ Η-ΔΤΗ), 
12. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

13. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης των αναθέσεων, 
14. Την υπ’ αρίθ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-2-2023 (ΑΠ Δήμου 
06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής., Την υπ’ αρ. 

31639/3858/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων και 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Δήμο Διονύσου”,  

15. Την υπ’ αρ. 31640/3859/13-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΘ5Ω93-ΕΡΜ) Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Εντεταλμένων 

Συμβούλων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Δήμο Διονύσου”, 
16. Την ανάγκη του Δήμου για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των 

σκοπών της υπηρεσίας, 
 

Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση «3ο Διεθνές Τουρνουά Χάντμπολ- ΝORTH ATTICA 
2023» και συγκεκριμένα την ηχοφωτιστική κάλυψη (κατηγορία 7- τεμ.1) για την τελετή λήξης στις 11 

Απριλίου 2023 στο Κλειστό Γυμναστήριο Άνοιξης, που θα καλυφτεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση του 

Δήμου. 
 

 
 
 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 

 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΗΣ 


