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ΠΡΟΣ 

Τον κ. ∆ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 
Θέµα: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) 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). 
 
Επίσης µε το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής αναφέρει ότι η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της 
προµήθειας / υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της. 
 
Με την 142/2013 Α∆Σ, εγκρίθηκε η Προµήθεια µέσω Leasing 2 Φορτηγών µε Αρπάγη για ∆ράσεις 
Πυρασφαλείας. Πρόκειται για δύο φορτηγά αυτοκίνητα, µε ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 7 tn και 
µεικτό τουλάχιστον 19tn, µε αρπάγη, για την αποκοµιδή ξερών κλαδιών και χόρτων για τις ανάγκες 
της πυρασφάλειας του ∆ήµου, λόγω του ότι τα υπάρχοντα φορτηγά-αρπάγες, λόγω παλαιότητος, 
εµφανίζουν πολύ συχνά βλάβες, µε αποτέλεσµα, αφενός, να είναι οικονοµικά ασύµφορα, και 
αφετέρου, βγαίνοντας εκτός λειτουργίας, ο ∆ήµος δεν έχει εναλλακτική λύση για την αποκοµιδή 
των κλαδιών, η οποία γίνεται τελικά µε καθυστέρηση κάτι που δυσχαιρένει την πυρασφάλεια. Ο 
ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για το 2013 ήταν 58.900€, µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6244.0001 ο.ε. 2013 µε τίτλο «Προµήθεια µέσω Leasing 2 Φορτηγών µε Αρπάγη για ∆ράσεις 
Πυρασφαλείας» µε δέσµευση ισόποσου ποσού, και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια ανοικτού 
µειδοδοτικού διαγωνισµού. 
 



Η προαναφερθείσα προµήθεια έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 2014 της Γεν. 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε το Π1/750/12.5.2014 (Α∆Α: ΒΙΦΣΦ-ΕΤ9) έγγραφο της 
προαναφερθείσας Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. ∆ήµου 17420/28.5.2014) µε προϋπολογισµό 260.000 € 
(χωρίς ΦΠΑ και δαπάνη ταξινόµησης, έκδοσης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας). 
 
Η χρηµατοδότηση της αγοράς θα γίνει µε τη σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
(leasing) µεταξύ του ∆ήµου και κατάλληλου σχετικού χρηµατοπιστωτικού φορέα, ο οποίος θα 
προκύψει στα πλαίσια διεξαγωγής ξεχωριστής διαδικασίας για την ανάδειξή του (χρηµατοδοτικού 
µειοδότη), για το ποσό ανάθεσης της προµήθειας στον µειοδότη προµηθευτή του εξοπλισµού (2 
φορτηγά – αρπάγες). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το ο.ε. 2014 
(233/2013 Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 69101/56237/17.1.2014 Απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) παρατίθενται στη συνέχεια αναγκαίες 
για τη λειτουργία του ∆ήµου προµήθειες υλικών και υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται έγκριση 
διενέργειάς τους, σε συνέχεια της 142/2013 Α∆Σ, και συγκεκριµένα για 
 
1. Προµήθεια µέσω Leasing 2 Φορτηγών µε Αρπάγη για ∆ράσεις Πυρασφαλείας. 

Πρόκειται για δύο φορτηγά αυτοκίνητα, µε ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 7 tn και µεικτό 
τουλάχιστον 19tn, µε αρπάγη, για την αποκοµιδή ξερών κλαδιών και χόρτων για τις ανάγκες 
της πυρασφάλειας του δήµου, λόγω του ότι τα υπάρχοντα φορτηγά αρπάγες, λόγω 
παλαιότητος, εµφανίζουν πολύ συχνά βλάβες, µε αποτέλεσµα, αφενός, να είναι οικονοµικά 
ασύµφορα, και αφετέρου, βγαίνοντας εκτός λειτουργίας, ο ∆ήµος δεν έχει εναλλακτική λύση για 
την αποκοµιδή των κλαδιών, η οποία γίνεται τελικά µε καθυστέρηση κάτι που δυσχαιρένει την 
πυρασφάλεια. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για το 2014 είναι 90.000€, µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6244.0001 ο.ε. 2014 µε τίτλο «Προµήθεια µέσω Leasing 2 Φορτηγών µε Αρπάγη για 
∆ράσεις Πυρασφαλείας» µε δέσµευση ισόποσου ποσού, και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια 
ανοικτού µειδοδοτικού διαγωνισµού. 

 
Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια των 2 φορτηγών που 
προαναφέρθηκε καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
1. εγκρίνει τη διενέργειά της, και 
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής της (ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός). 
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