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ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  

«Υπηρεσιών ταχυδρομείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών 

ύδρευσης» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου 

διαγωνισμού 

 

 

Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι 

Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να 

αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, 

που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως 

αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, 

χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται 

η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 

(1.500.000) δραχμών.  

 

Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται διαγωνισμός με 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του ποσού 

των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού 

(ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται.  

 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση 

μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία 

των προϊόντων.»  

 

Τα πιο πάνω χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την 20244710/602/ 0026/1998 (ΦΕΚ431 Β’) 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 

(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών ως εξής:  

 

α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης 

περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

 

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

 

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης 

ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα 

ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Σύμφωνα με την Ε.Σ Τμ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής 

προμήθειας ή υπηρεσίας η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο . Σχετική, η αριθμ. 

96/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Διονύσου ,σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω υπηρεσία 

θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό.  

 

Ο δήμος έχει ανάγκη της παροχής «Υπηρεσιών ταχυδρομείου για την αποστολή 

ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης» της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται 

στο ποσό των 34.999,80 Ευρώ (με το ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3463/2006, και του ΠΔ 28/80. 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάθεση της εργασίας  

μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

2. την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

3. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

4. το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

5. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 

6. τις διατάξεις του ΠΔ28/80 

7. την υπ’ αριθμόν 12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου  
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8. την εξειδικευμένη πίστωση ύψους 34.998,80 ευρώ για την παροχή «Υπηρεσιών 

ταχυδρομείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης» σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6221  προϋπολογισμού ο.ε. 2013 (ΠΑΥ   /2013) 

 

προτείνεται να εγκριθούν:  

1. Τα τεύχη της από 7-6-2013 μελέτης για την παροχή «Υπηρεσιών ταχυδρομείου για την 

αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης»   

2. Τη διάθεση πίστωσης 34.999,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού για 

την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας  (ΠΑΥ ....../2013) 

3.Τους επισυναπτόμενους  όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 

«Υπηρεσιών ταχυδρομείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης»  

 

 

 

 

 

 
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   

   

Εσωτ. Διανομή:   

Τμήμα Εσόδων  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

   

 


