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ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Προμήθεια 

«αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 

εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό 

ταχυδρομείο)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 

συνοπτικού διαγωνισμού.  

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]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, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 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, […]» 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της 

απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα 

προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, 

μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου 

Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

της Αρχής» 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.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. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα 

αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί 

επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη 

σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 



οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι 

λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν 

την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση 

απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα 

συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 

διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού 

συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

Σύμφωνα με την Ε.Σ Τμ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας ή υπηρεσίας η 

αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σχετική, η με αρ.: 448/2017 ΑΔΣ του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με 

την οποία η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό.  

Ο Δήμος έχει ανάγκη της Προμήθειας «αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 

εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο), η οποία δεν 

μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του Δήμου μας, διότι ούτε τα μέσα εκτύπωσης διαθέτουμε ούτε ικανό 

αριθμό υπαλλήλων. 

Στον ΚΑ 00.6221 προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 16.611,60€  

και για το οικονομικό έτος 2018 έχει γίνει πρόβλεψη 28.028,53€, για την προμήθεια του επιστολικού 

ταχυδρομείου, για τις ανάγκες αποστολής των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης, της Διεύθυνσης Εσόδων 

και Περιουσίας, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, του Δήμου Διονύσου. 

Στον ΚΑ 25.6615.0001 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 5.000€ 

και για το οικονομικό έτος 2018 έχει γίνει πρόβλεψη 9.969,28€, για την προμήθεια υβριδικού ταχυδρομείου, για 

τις ανάγκες έκδοσης και εμφακέλωσης ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. 

Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Διονύσου έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω 

προμήθειας, οι οποίες έχουν ως εξής:  

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

πενήντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (59.609,28€) συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν χρεώσεων ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  

- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  



- τις από 23 Νοεμβρίου Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας «αντικειμένων και ταχυδρομικών 

υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό 

ταχυδρομείο)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού. 

- την εξειδικευμένη πίστωση 59.609,28€ για την προμήθεια 

- τις ανάγκες του Δήμου 

- την ανωτέρω εισήγηση 

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά: 

1) Για την έγκριση και τη διάθεση συνολικής πίστωσης 59.609,28€ ως εξής: 

(α) Το ποσό των 16.611,60€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του Ο.Ε. 2017 

(β) Το ποσό των 5000€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 του Ο.Ε. 2017 

(γ) Τα υπολειπόμενα ποσά θα βαρύνουν τον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του 2018 και συγκεκριμένα ποσό 

28.028,53€ τον Κ.Α. 00.6221 και ποσό 9.969,28€ τον Κ.Α. 25.6615.0001 

2) Την έγκριση της από 23/11/2017 Μελέτης του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Διονύσου και 

3) Την έγκριση των σχετικών όρων του συνοπτικού διαγωνισμού 

 

        Με εντολή Δημάρχου      Η Αντιδήμαρχος 

          Η Προϊσταμένη του            Οικονομικής Διαχείρισης 

Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας 

 

 

       Κανλή Ειρήνη             ΑΚΡΙΤΙΔΗ-ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΓΓΕΛΑ 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Διευθ/νση Οικ.Υπηρεσιών 

2. Τμήμα Λογιστηρίου 

3. Τμήμα Προμηθειών 


