
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,  21/7/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 21998 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσέλιος Παναγιώτης 
ΤΗΛ : 213 2030607 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
προς τον Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών 
κλπ. Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. 
 
Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: 
«Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: 
««1. Το Δ.Σ. 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 Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1.Η Οικονομική 
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του 
Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)(…) ε)με την επιφύλαξη της παρ. 4 
του παρόντος 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 (…)» (βλ. αντίστοιχα και 
άρθρα 93 και 103 του Κ.Δ.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114). Από το συνδυασμό των πιο πάνω 
διατάξεων προκύπτει ότι μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η 
Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίησή της πιο πάνω απόφασης με 
την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των 
όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Συνεπώς δεν 
είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της 
διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.»». 

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, είναι απαραίτητο να γίνει προμήθεια 
νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 40.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Για την εν λόγω προμήθεια υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις συνολικού ποσού 40.000,00€ 
στον Κ.Α.: 10.7134.0002 με τίτλο: “Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού” 
του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 

Ως τρόπο διενέργεια της προμήθειας προτείνουμε τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την αναγκαιότητα της προμήθειας αυτής 
καθώς και τον τρόπο εκτέλεσής της.  



Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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