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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Θέµα:  Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού  “Προµήθειας γραφικής 
ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ” του ∆ήµου 
∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 38.297,33€ συµ/νου ΦΠΑ.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας 

ή γενικής υπηρεσίας. […]» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «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 την αριθ. 4/2018 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών  για τη  προµήθεια γραφικής 

ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων, η εκτιµώµενη αξία 

της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 38.297,33€ συµ/νου ΦΠΑ και επειδή δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µπορεί να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισµός µε έγγραφη 

διαδικασία για την ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης προµηθείας του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 

στο προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2018 ως ακολούθως: 

 

Κωδικοί Αριθµοί  Ονοµασία Κ.Α Ευρώ  

10.6613.0007 Προµήθεια χαρτιού εντύπων , αναλωσίµων , µικρούλικων 

µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  

10.500,00 



 

10.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου . 16.300,00 

 

Το υπολειπόµενο χρηµατικό ποσό ύστερα από σχετική πρόβλεψη ανά Κ.Α. θα βαρύνει το 

οικονοµικό έτος 2019 ως ακολούθως; 

 

Κωδικοί Αριθµοί  Ονοµασία Κ.Α Ευρώ 

10.6613.0007 Προµήθεια χαρτιού εντύπων , αναλωσίµων , µικρούλικων 

µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  

8.076,93 

10.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου . 4.420,40 

Με τις αριθ. 601/2018 (Α∆Α: Ω5ΒΡΩ93-ΞΟΛ) & 602/2018 (Α∆Α: ΨΘΝ0Ω93-ΡΒΝ) αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µας, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και 

η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:  

1. την αριθ. 4/2018 µελέτη της προµήθειας και τα τεύχη δηµοπράτησης 

2. τις υπ’ αριθ. 601/2018 (Α∆Α: Ω5ΒΡΩ93-ΞΟΛ) & 602/2018 (Α∆Α: ΨΘΝ0Ω93-ΡΒΝ) αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης.  

3. τα αριθ. 18REQ003730556 2018-09-24 & 18REQ003730677 2018-09-24 εγκεκριµένα 

αιτήµατα 

4. τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016  

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

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφη διαδικασία διαγωνισµού για 

την ανάθεση της “Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού & εντύπων’’, σύµφωνα µε την αριθ. 4/2018 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών, τη 

συνηµµένη διακήρυξη, και τις σχετικές 601/2018 (Α∆Α: Ω5ΒΡΩ93-ΞΟΛ) & 602/2018 (Α∆Α: 

ΨΘΝ0Ω93-ΡΒΝ) ΑΑΥ 

2. Για την έγκριση της αριθ. 4/2018 Μελέτης  του Τµήµατος Προµηθειών 

3. Για την έγκριση και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού µε 

έγγραφη διαδικασία, για την ανάθεση “Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων 

γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων’’, σύµφωνα µε τη συνηµµένη διακήρυξη. 



 

4. Τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού 

∆ιαγωνισµού 

 
Τακτικά Μέλη: 

1. ................ 
2. ................. 
3. ................. 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 

 

 

 

Συνηµµένα:: 1. Η αριθµ. 4/2018  Μελέτη του  Τµήµατος Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικών 

2. Η σχετική διακήρυξη.  

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή :  Με εντολή ∆ηµάρχου 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης   

1. Γραφείο ∆ηµάρχου   

2. Γενικό Γραµµατέα   

3. Τµήµα Προµηθειών  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

 


