
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγ. Στέφανος  24  /09/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ : -28692- 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                       
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65  
ΤΗΛ : 213 2030644- Fax : 2132030630 
 
                                                                   ΠΡΟΣ 

         τον  Πρόεδρο τoυ ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  διενέργειας προµήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου . 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-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 ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου. Όσον 

αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η 

αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό 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). 

  Η Οικονοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου συνέταξε την από 18/9/2012 µελέτη µε τίτλο 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού προϋπολογισµού 14.245,37 € 

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ. 

Για την εν λόγω προµήθεια έχει εγγραφεί σχετική πίστωση συνολικού ποσού 

15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 10.6634.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω , καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια 

της  προµήθειας « Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού » συνολικού ποσού 

14.245,37 Ευρώ, στον ΚΑ 10.6634.0004  του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

 

Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε  απόφαση 

της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
 
 

 


