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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 
2017-2018» (CPV) : 39830000-9   - Α∆ΑΜ: 17REQ001562416   , συνολικού προϋπολογισµού 
69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, β) της µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισµού δ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ιαγωνισµού 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από 
εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και 
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
3. τις διατάξεις του  άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων 
4. τo Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
5. τον Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, 

6. Την 183/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας. 

7. Την 37/15-5-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης ποσού 21.024,20 € σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 74 
/2017 ΠΑΥ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6634 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την 
προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού του ΝΠ για το έτος 2017-2018  

8. Την 49/11-04-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  «Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης  . 

9. Την 50/23-05-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  «Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης. 

10. Την 03/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  (Τµήµα Προµηθειών & 
∆ιαχείρισης υλικών ) του ∆ήµου ∆ιονύσου που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της 
παρούσης διακήρυξης.  

 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής -προκειµένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες του ∆ήµου: 

 
 
 
 
 
 
 



1. για την έγκριση της δαπάνης για την " Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 2017-2018. 
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 13.678,44€ στον Κ.Α. 10.6634.0005 την ονοµασία «Προµήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού»  του προϋπολογισµού του ∆ήµου 2017 

 
2. για την έγκριση της 03/2017  Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών 

και ∆ιαχείρισης Υλικών) µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 2017-2018»,  συνολικού 
προϋπολογισµού 69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 

 
3. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που αφορούν την 

ανωτέρω προµήθεια µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιµής, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου. 
(Π.Α.Υ.  ........................ ) 

           
4. για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 2017-2018»,  » ως ακολούθως :  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1   
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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1   

2   

   
                

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ........................................................ 
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό 
υπάλληλος και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθµό. 
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν ακολουθεί την οριζόντια 
αντιστοίχιση,αλλά κάθε αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό. 
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/8-8-2016 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
Κοιν.:   1) ∆/νση οικονοµικών Υπηρεσιών        

2) Τµ. Λογιστηρίου               ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η 
3)Τµ. Προµηθειών  
4)Μέλη Επιτροπής    
5)ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ  
6)Α’βαθµια Σχολ. Επιτροπή  
7)Β’ βαθµια Σχολ. Επιτροπή           
 
 
       

 
 
 

                                                    


