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ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότητας για την  προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους 

εκτυπωτές του Δήμου Διονύσου 

 
Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος το Ζ κλιμάκιο, 
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 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. Συνεπώς μετά την 
ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση 
υπηρεσίας σε τρίτο, 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). 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). 
 
Ο Δήμος μας απέκτησε πρόσφατα νέους εκτυπωτές για την κάλυψη των αναγκών του. Οι 
τύποι των αναλωσίμων των νέων αυτών εκτυπωτών δεν μπορούσαν εκ των προτέρων να 
προβλεφθούν και για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση για την προμήθεια 
αναλωσίμων που έχει συνάψει ο Δήμος μας και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ. Είναι 
λοιπόν αναγκαίο να γίνει προμήθεια αναλωσίμων που θα καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες 
των νέων εκτυπωτών του Δήμου. 
 



 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

 

Την αναγκαιότητα για την προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές του Δήμου,  
συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της πίστωσης 
σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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