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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. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το ο.ε. 2013 
(21/2013 Α∆Σ περί τροποποίησης της 270/2012 Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 
12012/10221/7.3.2013 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, και συγκεκριµένα για την 
 
1. Προµήθεια Νέων και Συντήρηση Υπαρχόντων Κλιµατιστικών Μονάδων και Προµήθεια Ψύκτη 

Πόσιµου Νερού,  
προκειµένου να γίνει η προµήθεια νέων κλιµατιστικών µονάδων για χώρους γραφείων του 
δήµου που δεν διαθέτουν, όπως στο αµαξοστάσιο και στον υπόγειο όροφο του δηµοτικού 
καταστήµατος, καθώς επίσης η συντήρηση των υπαρχόντων κλιµατιστικών στα κτίρια και 
εγκαταστάσεις του δήµου, και να γίνει και η προµήθεια ενός ψύκτη πόσιµου νερού για χρήση 



από τους εργαζοµένους στο χώρο του αµαξοστασίου, 
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 13.000 €  
µε χρέωση των Κ.Α. 10.7135.0008 µε τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός» µε δέσµευση ποσού 4.600 
€, Κ.Α. 70.7135.0005 µε τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός εν γένει» µε δέσµευση ποσού 5.000 € και 
Κ.Α. 10.6265.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού 
Σκευών και Λοιπού Εξοπλισµού» µε δέσµευση 3.400 € και  
τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια πρόχειρου µειδοδοτικού διαγωνισµού, 

 
2. Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου  

προκειµένου να γίνει επαύξηση ρεύµατος στις παροχές µε αρ. 13365960 στη Λ. Αθηνών στην 
περιοχή Ρεάς ∆ροσιάς και µε αρ. 03238663 του γηπέδου ποδοσφαίρου της δηµοτικής ενότητας 
Αγίου Στεφάνου 
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 300 €  
µε ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών 
Ηλεκτρολόγων για Παροχές Ρεύµατος ∆ΕΗ» και 
τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση µε υποβολή προσφορών σε σφραγισµένους 
φακέλους. 

 
Επίσης σηµειώνεται ότι µε την 46/2013 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια µίας σειράς 
προµηθειών και υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων και η Προµήθεια Ασφάλτου, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 30.000 € µε πρόχειρο διαγωνισµό, και µε χρέωση εκ παραδροµής του 
Κ.Α. 30.6662.0003 αντί του ορθού Κ.Α. 30.6662.003 µε τίτλο, ο οποίος είχε ορθά αναφερθεί στη 
σχετική εισήγηση, «Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση Οδών».  
 
Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στις προµήθειες των ανωτέρω υλικών και 
υπηρεσιών, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
1. εγκρίνει τη διενέργειά τους,  
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (πρόχειρος διαγωνισµός και απευθείας ανάθεση), και 
3. τροποποιήσει την 46/2013 απόφασή του όσον αφορά την εκτέλεση της Προµήθειας Ασφάλτου 

µε χρέωση του Κ.Α. 30.6662.003 µε τίτλο «Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση 
Οδών». 
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