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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 15/09/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 28603 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας επίπλων και κινητού 
εξοπλισμού , προϋπολογισμού δαπάνης 38.250.00€. 
 
 

Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 

87/7.6.2010): «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: «1. 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, (…)». 

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 
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για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική 

Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση 

της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 

 

Με το άρθρο 117 του Ν 4412/2016 " Συνοπτικός Διαγωνισμός "προβλέπεται ότι 

«Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.» 

 

Με τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ 

.2,β, ορίζεται ότι για τους λοιπούς φορείς της " Γενικής Κυβέρνησης ", στους 

οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α  Α ¨Βαθμού ( σύμφωνα με παρ,1 του άρθρουν14 

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 φορές . 

 

Με το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι "Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης κατά το άρθρο 61 "  

 

Με την αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Δήμου Διονύσου ο.ε 

2017, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 

Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

 

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητα, για τη 

προμήθειας επίπλων και κινητού εξοπλισμού, ανήκουν στην αρμοδιότητα του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια 

επίπλων και κινητού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.250.00€ ευρώ και θα βαρύνει το προϋπολογισμό 

του Δήμου ο.ε 2017 στα Κ.Α 10.7133 με τίτλο «Έπιπλα Σκεύη», 10.7135.0012 με 

τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτηρίων» και 

15.7135.00007 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής 

υποστήριξης».    

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1)  των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010  

2)  την ύπαρξη σχετικής στα ακόλουθα Κ.Α: 
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• 10.7133 με τίτλο «Έπιπλα Σκεύη»,  

• 10.7135.0012 με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ 

δημοτικών κτηρίων», και  

• 15.7135.00007 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής 

υποστήριξης».    

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) την υπ΄αριθμ. 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 

 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 

Ι) την αναγκαιότητα προμήθειας «Προμήθειας επίπλων και κινητού εξοπλισμού», 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 38.250.00€. 
 
ΙΙ) Η ανάθεση της παραπάνω αναφερόμενης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με 
την διαδικασία του Συνοπτικού  Διαγωνισμού . 
 
ΙΙΙ) Η διάθεση της πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  
απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
 

 
 

 

Εσωτ. Διανομή :  Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 

Διαχείρισης   

1. Γραφείο Δημάρχου   

2. Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

  

  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

 


