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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 Έτους 2014 
 
 
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. 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, και συγκεκριµένα για 
 
• «Επισκευή Γκαραζόπορτας Παραρτήµατος ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου»,  

προκειµένου να αντικατασταθούν τέσσερα ελατήρια στο ρολό,   
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο  µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων 
Ακινήτων του ∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 



 
• «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα»,  

προκειµένου να τοποθετηθεί ένα τζάµι διαστάσεων 1,2 x 1,2 m περίπου σε εσωτερικό 
παράθυρο στο χώρο γραφείων του δηµοτικού καταστήµατος,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο  µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων 
Ακινήτων του ∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

 
• «Προµήθεια και Εγκατάσταση Νέου Πίνακα Πυρασφάλειας για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα», 

προκειµένου να τοποθετηθεί ένας καινούργιος πίνακας πυρασφάλειας στον πρώτο όροφο 
(γραφεία) του δηµοτικού καταστήµατος στη θέση του υπάρχοντος που έχει καεί,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 1.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

 
• «Παροχή Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων»,  

προκειµένου να γίνονται ταφές – εκταφές από ανάδοχο συνεργείο επειδή ο δήµος δεν διαθέτει 
εργάτες της ειδικότητας ταφών – εκταφών και συνεπώς δεν έχει οργανωµένη υπηρεσία,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 34.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση ποσού 14.900 € στον Κ.Α. 45.6162.0002 µε τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων για Ταφές 
Εκταφές στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» και χρέωση ποσού 20.000 € σε σχετικό 
κωδικό του ο.ε. 2015 ο οποίος θα ψηφισθεί µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015, και 
τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

 
• «Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου Μηχανήµατος»,  

προκειµένου ο ∆ήµος να αναθέσει τη συντήρηση και προµήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών λειτουργίας του κλαδοφάγου µηχανήµατος τύπου DMS 500 της εταιρίας 
Duecker που διαθέτει,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανηµάτων», και  
τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση λόγω της εξειδικευµένης συντήρησης και προµήθειας 
ανταλλακτικών του συγκεκριµένου µηχανήµατος. 

 
• «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού», 

για τρεις ψύκτες οι οποίοι θα τοποθετηθούν ο ένας στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου για τους 
υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και οι άλλοι δύο από ένας σε κάθε ΚΕΠ του ∆ήµου 
(Άγιο Στέφανο και ∆ροσιά) για το προσωπικό και τους εξυπηρετούµενους πολίτες,  
µε ενδεικτικό ετήσιο προϋπολογισµό δαπάνης 800 €,  
η οποία αφορά στη δωρεάν παροχή των ανωτέρω τριών ψυκτών από σχετική εταιρία µε την 
υποχρέωση του δήµου να συντηρεί κάθε εξάµηνο τα φίλτρα τους, µε την προµήθεια νέων, 
ενδεικτικής δαπάνης σετ 95 € πλέον ΦΠΑ για κάθε ψύκτη, ήτοι 350,55 € µε το ΦΠΑ και για 
τους τρεις ψύκτες για κάθε εξάµηνο, 
το οποίο είναι οικονοµικά συµφερότερο για το δήµο από το να προµηθευτεί (αγοράσει) τους 
ψύκτες έναντι 1.000 € πλέον ΦΠΑ περίπου έκαστο, δεδοµένου ότι και οι αγορασµένοι ψύκτες 
θα χρειάζονται ετήσια αλλαγή φίλτρων µε ενδεικτικό κόστος 200 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο είχε 
εγκριθεί µε την 38/2014 Α∆Σ, και για αυτό προτείνεται η τροποποίηση της τελευταίας µε την 
παρούσα, 
µε χρέωση 400 € στον Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων 
του ∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

 
Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια των ανωτέρω αγαθών και 
υπηρεσιών, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
 
1. εγκρίνει τη διενέργειά τους όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µε τροποποίηση της 38/2014 Α∆Σ 



όσον αφορά τους ψύκτες πόσιµου νερού, και 
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισµός). 
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