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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή 
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας»  
 
 
 Σύµφωνα µε τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης  η οικονοµική επιτροπή έχει την 
αρµοδιότητα να: 
 
α) 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, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, 
 
β) µε την επιφύλαξη της [παραπάνω] παραγράφου του [N.3852/10], 
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήµονες, 
 
 
 Σύµφωνα µε τις 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.  
 
  Τα ανωτέρω χρηµατικά όρια  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. 
 
    Ο δήµος έχει ανάγκη της υπηρεσίας για την «Παροχή Υπηρεσιών  
συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας» », για : 
α) ένα (1) τεµ. ΜΗΧΑΝΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ της  εταιρείας, Pitney Bowes 
µοντέλου DI200 µε S/N :1022944 η οποία παρουσιάζει  προβλήµατα στην 
εµφακέλωση & 
β)δύο (2) τεµ. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ της εταιρείας 
Cash Tester, µοντέλου BC 241 µε S/N : 241EU0000508 τα οποία 
παρουσιάζουν αδυναµία στην ανίχνευση πλαστότητας των νέων 
χαρτονοµισµάτων,  
ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 900,00  Ευρώ (µε το 
ΦΠΑ), σε βάρος του Κ.Α.  10.6264 και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3463/2006, και του Π∆ 28/80. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   
 

1. Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
των ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980)   

2. του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)  
3. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά 

όρια.  
4. του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: 
Α/87/2010) 

5. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε 
την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 

6. του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160/2014). 

 
 
 



 
Προτείνεται η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση συνολικής πίστωσης ύψους 
900,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 10.6264 του 
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2016,   η 
δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Κοινοποίηση:  Η Αντιδήµαρχος  
 Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου  

  
 

3.Αρχείο Ταµειακής        
Υπηρεσίας 

  

  ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ  

 

 


