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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                        
 
                                                                               ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:   A) “Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου του κλειστού 
γυµναστηρίου Γυµνασίου -Λυκείου Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου µας” Β) διάθεση  πίστωσης  
Γ) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτή έχουν στην µε αριθµό 
13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, και ∆) έγκριση των 
επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού. 
 

   Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 

«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. 

 Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι 

Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα τους δύνανται 

να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) παροχή 

υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά 

χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: 

«1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου 

πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών. 

Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. Απαιτείται διαγωνισµός 

µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή επιτροπή. Άνω του 

ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. Απαιτείται σύναψη σύµβασης για 

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού 

διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Τα ανωτέρω χρηµατικά όρια αυξήθηκαν µε την 20244710/602/ 0026/1998 (ΦΕΚ431 Β’) 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθµ. απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' αριθµ. 



35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄ απόφαση Υπ. Οικονοµικών ως 

εξής: 

 

α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης 

περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)ευρώ. 

 

 

Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της εγγεγραµµένης 

ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα 

ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 

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

προµήθειας ή υπηρεσίας η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Σύµφωνα µε τις παρ. δ & ε του άρθρου 72 N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης η οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να: 

1. (παρ.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. 

2. (παρ.ε) “Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη 

διαδικασία” 

 

 Ο ∆ήµος µας µε την 132/13-7-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενέκρινε την 

αναγκαιότητα της εκτέλεσης των ανωτέρω.  

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 37.820,000€. Για την εν λόγω αναγκαιότητα 

έχει γραφτεί σχετική πίστωση και το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0010 ο.ε 2016 µε 

τίτλο “Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό Γυµναστήριο της 

∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου ” ποσού 37.820,00 ευρώ ( τριάντα επτά χιλιάδες 

οκτακόσια είκοσι ευρώ). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη 
 
 

 
1.  τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006) 
2. τις διατάξεις του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 
3. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 
άρθρου του ν. 4254/2014 
4. του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160/2014). 
5.Την µε αριθµό 132/16 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
6.Την Α.Μ. 13/2016 Τεχνική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου. 



 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλούµε την οικονοµική επιτροπή για: 
 
1. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτές έχουν 
στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη- Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
2. εγκρίνει την δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση - αντικατάσταση 
δαπέδου του κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου - Λυκείου Αγίου Στεφάνου του 
∆ήµου µας ποσού 37.820,00 ευρώ. 
  
3. να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 37.820,00€  σε βάρος του  Κ.Α. 
15.7135.0010 ο.ε 2016 µε τίτλο “Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού 
δαπέδου στο κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου ” 
του προϋπολογισµού οε 2016 (Π.Α.Υ.) 
 
4. να εγκρίνει την εκτέλεση της Προµήθειας και τοποθέτησης ξύλινου αθλητικού 
δαπέδου στο κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου  µε 
την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 
και 
5. την έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού.  
 

 

 
   

                                                                               Ο Αντιδήµαρχος 
                                                             Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
                                                                          Βασίλειος  Κοκµοτός 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Τµήµα Προµηθειών  

4. Τµήµα Λογιστηρίου 

5.∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 
 


