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ΠΡΟΣ 
Τον κ. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου 

Σχετικά:   
 
Θέµα: Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 
 
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). 
 
Α. Επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στις παρακάτω προµήθειες: 
 
1. Προµήθεια Καθρεφτών και Πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία αφορά στην 

προµήθεια καθρεφτών οδικής κυκλοφορίας για τοποθέτηση σε σηµεία µε µικρή ορατότητα, 
πινακίδων  ονοµατοθεσίας οδών, πικακίδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λοιπών 
παραµφερών πληροφοριακών πινακίδων για αντικατάσταση φθαρµένων και τοποθέτηση νέων, 
χρώµατος για διαγράµµιση οδικού δικτύου, κλπ.  
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 20.000 € στον ΚΑ 70.7135.0002 µε τίτλο Προµήθεια 
Καθρεφτών Οδικής Κυκλοφορίας και Ανταλλακτικών, και Κ.Α. 70.7135.0003 µε τίτλο 
Προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας Οδών και Πλατειών, Αριθµοδότησης, Κατευθυντήριων 
Πινακίδων, κλπ., του προϋπολογισµού ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 



2. Προµήθεια Ανταλλακτικών Αφαλτοκόπτη και Γεννήτριας, η οποία αφορά στην προµήθεια 
ανταλλακτικών για την επισκευή ενός ασφαλτοκόπτη µάρκας STIHL TS760 και µίας 
γεννήτριας µάρκας MASTER που δεν λειτουργούν λόγω βλάβης και απαιτείται η προµήθεια 
των σχετικών ανταλλακτικών για την επισκευή τους.  
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 20.000 € στον ΚΑ 25.6672 µε τίτλο Ανταλλακτικά 
Λοιπών Μηχανηµάτων του προϋπολογισµού ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
3. Προµήθεια ∆ιαλύµατος Υποχλωριώδους Νατρίου, η οποία αφορά στην προµήθεια διαλύµατος 

υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιµου ύδατος στις δεξαµενές των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων ∆ιονύσου και Σταµάτας του ∆ήµου.  
Σχετικά, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 20.000 € στον ΚΑ 25.6633.0003 µε τίτλο Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού του προϋπολογισµού ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
4. Προµήθεια ∆οσοµετρικών Αντλιών, η οποία αφορά στην προµήθεια δοσοµετρικών αντλιών 

έγχυσης απολυµαντικού (διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου) πόσιµου ύδατος στη δεξαµενή 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000 € στον ΚΑ 25.7131.0009 µε τίτλο Προµήθεια 
Χλωριωτών του προϋπολογισµού ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
5. Προµήθεια Μεταλλικών Εξαρτηµάτων Στήριξης (Μπράτσα, Συνδετήρες, Τσέρκι) Επίστυλων 

Φωτιστικών Σωµάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αντικατάσταση των υλικών 
στήριξης των επίστυλων φωτιστικών στις κολώνες της ∆ΕΗ. 
Σχετικά έχει ζητηθεί η εγγραφή στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012 σχετικής δαπάνης 
ύψους 15.000 €. 

 
6. Προµήθεια Υλικών ∆ικτύου Θέρµανσης – Ψύξης, για να γίνει µετατροπή της σχετικής 

εγκατάστασης στο Κτίριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης προκειµένου οι χώροι να έχουν 
αυτόνοµη λειτουργία (ψύξης – θέρµανσης) για εξοικονόµηση καυσίµου 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 50.000 € στον ΚΑ 10.6661.0001 µε τίτλο Υλικά 
Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
7. Προµήθεια Ασφάλτου, για τη συντήρηση οδών από τα συνεργεία του ∆ήµου. 

Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 45.000 € στον ΚΑ 30.6662.0005 µε τίτλο Προµήθεια 
Υγρής Ασφάλτου για Συντήρηση Οδών στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου.  

 
8. Προµήθεια Θυρών και Παραθύρων Αλουµινίου, για την αντικατάσταση φθαρµένων και 

ακατάλληλων αντίστοιχων ειδών σε κτίρια και γραφεία του ∆ήµου. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 20.000 € στον ΚΑ 30.6661 µε τίτλο Υλικά Συντήρησης 
και Επισκευής Κτιρίων στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
9. Προµήθεια Εργαλείων Ύδρευσης, για χρήση από τους υδραυλικούς του ∆ήµου στα πλαίσια της 

καθηµερινής απασχόλησής τους στην αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου 
ύδρευσης του ∆ήµου. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 10.000 € στον ΚΑ 25.6662.0009 µε τίτλο Προµήθεια 
∆ιαφόρων Μικροεργαλείων Ύδρευσης στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
10. Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού, για χρήση από τα συνεργεία του ∆ήµου κατά την 

αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 100.000 € στον ΚΑ 25.6662.0008 µε τίτλο Προµήθεια 
Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, Μασόν, κλπ) στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 



 
11. Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για χρήση από τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου κατά την 

αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης και των 
διάφορων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 99.000 € στον ΚΑ 20.6662.0001 µε τίτλο Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
12. Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος για χρήση από τα συνεργεία του ∆ήµου κατά την εκτέλεση 

διαφόρων µικροεργασιών που εκτελούν σε διάφορα σηµεία (πεζοδρόµια, πλατείες, κλπ) της 
πόλης. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 60.000 € στον ΚΑ 30.6662.0009 µε τίτλο Προµήθεια 
Έτοιµου Σκυροδέµατος στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου.  

 
13. Προµήθεια Μηχανηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού Πρασίνου για χρήση από τους κηπουρούς 

του ∆ήµου στα πλαίσια της καθηµερινής απασχόλησής τους στην περιποίηση του πρασίνου σε 
πάρκα, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στο ∆ήµο. 
Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000 € στον ΚΑ 35.7131 µε τίτλο Μηχανήµατα και 
Λοιπός Εξοπλισµός στον προϋπολογισµό του ο.ε. 2012 του ∆ήµου. 

 
 
Β. Επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στις παρακάτω αναθέσεις παροχής υπηρεσίας: 
 
1. Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 

1.1.2013 – 31.12.2013.  
Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις 8.000 € στον ΚΑ 10.6253 µε τίτλο Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων, 16.500 € στον ΚΑ 15.6253 µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, 
40.000 € στον ΚΑ 20.6253 µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, 16.000 € στον ΚΑ 
25.6253 µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, 1.000 € στον ΚΑ 50.6253 µε τίτλο 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και 10.000 € στον ΚΑ 70.6253 µε τίτλο Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων του προϋπολογισµού ο.ε. 2012 του ∆ήµου, οι οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή των ασφαλίστρων του 1ο εξαµήνου του έτους 2013 (για το 
οποίο τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα παραδοθούν στο ∆ήµο εντός του 2012), ενώ η υπόλοιπη 
δαπάνη ασφάλισης (2ο εξάµηνο 2013) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 
2013. 

 
2. Εργασία Αλλαγής Επωνυµίας Αδειών και ΚΤΕΟ των Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων Έργου 

του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις 2.000 € στον ΚΑ 10.6323.0001 µε τίτλο ∆απάνες 
για την Κταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, 3.000 € στον ΚΑ 
15.6323.0001 µε τίτλο ∆απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων 
Αυτοκινήτων κλπ, 10.000 € στον ΚΑ 20.6323.0001 µε τίτλο ∆απάνες για την Καταβολή 
Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, 5.000 € στον ΚΑ 25.6323.0001 µε 
τίτλο ∆απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, 
500 € στον ΚΑ 50.6323.0001 µε τίτλο ∆απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση 
Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, και 6.000 € στον ΚΑ 70.6323.0001 µε τίτλο ∆απάνες για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ και Έκδοση Πινακίδων. 

 
3. Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις  20.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0001 µε τίτλο 
Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, 30.000 € στον Κ.Α. 15.6263.0001 µε τίτλο 



Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, 120.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0001 µε τίτλο 
Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, 3.000 € στον Κ.Α. 50.6263 µε τίτλο 
Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, 30.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο 
Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, 30.000 € στον Κ.Α. 25.6263.0001 µε τίτλο 
Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων. 

 
4. Ενοικίαση Κάδων Αποκοµµιδής Μπαζών (µεταλικοί κάδοι χωρητικότητας 7 κυβικών µέτρων) 

οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία της πόλης (π.χ νεκροταφεία, κλπ). 
Σχετικά έχει ζητηθεί η εγγραφή στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012 σχετικής δαπάνης 
ύψους 15.000 €. 

 
5. Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων (πυροσβεστήρες) Κτιρίων και Οχηµάτων που 

βρίσκονται στα διάφορα κτίρια, οχήµατα και εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 
Σχετικά έχει ζητηθεί η εγγραφή στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012 σχετικής δαπάνης 
ύψους 15.000 €. 

 
Γ. Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των ανωτέρω προµηθειών και 
εργασιών (παροχής υπηρεσίας). 
 
Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι της διακήρυξης διαγωνισµού θα καθοριστούν µε  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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