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ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου

Θέμα: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014

Σύμφωνα 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 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).

Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής αναφέρει ότι η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της 
προμήθειας / υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το ο.ε. 2014 
(233/2013 ΑΔΣ η οποία επικυρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. 69101/56237/17.1.2014 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) παρατίθενται στη συνέχεια αναγκαίες 
για τη λειτουργία του Δήμου προμήθειες υλικών και υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται έγκριση της 
διενέργειάς τους, και συγκεκριμένα για

 «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015», 
προκειμένου να ανατεθεί ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργου και κτιρίων του 
Δήμου με καύσιμα, π.χ. πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, κλπ., και λιπαντικά,  
με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 499.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 



Επειδή το ποσό της υπάρχουσας σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Δήμου προβλέπεται να
έχει εξαντληθεί έως τις 25.12.2014 περίπου, η εν λόγω νέα προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών θα αφορά στο διάστημα μετά τις 25.12.2014 μέχρι το τέλος του 2014 και κατά το 
έτος 2015.

Για το λόγο αυτό η χρέωση της δαπάνης των 499.000 € θα γίνει σε κωδικούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2014 ως εξής: 
500,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων»,
500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων για Θέρμανση και Φωτισμό»,
500,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων»,
1.000,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων»,
500,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων»,
500,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», και
500,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 

και σε κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015 ως εξής:
47.405,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
19500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων για Θέρμανση και 
Φωτισμό»,
21.275,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
225.460,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
51.760,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
82.200,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», και
47.400,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων». 

Πλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 εγκύκλιο 3 της Γεν. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάδειξη των προμηθευτών – 
χορηγητών των νομικών προσώπων των δήμων για καύσιμα πραγματοποιείται από τους 
οικείους Δήμους.

Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω προμήθεια καυσίμων θα συμπεριλαμβάνει εκτός από τις ανάγκες 
του Δήμου (με προϋπολογισμό 499.000 € που προαναφέρθηκε) και επιπλέον ποσότητες 
καυσίμων όπως αυτές αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 31131/26.9.2014 έγγραφο του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου για 40.000 λίτρα και 
75.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για την Α’βάθμια και Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή 
αντίστοιχα, καθώς επίσης 15.000 λίτρα για τα κτίρια (γυμναστήρια, γήπεδα, κλπ) του ΘΕΣΠΙΣ. 

Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει με τη διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού. 



Κατόπιν τούτων, επειδή ο Δήμος χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των ανωτέρω αγαθών και
υπηρεσιών, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να

1. εγκρίνει τη διενέργειά τους όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, και
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (ανοικτός διαγωνισμός).
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