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     ΘΕΜΑ : Έγκριση (αναγκαιότητας) προμήθειας Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού 2017-
2018   
 
 
 Σύμφωνα: Α). Με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ 18/ Α)  προβλέπεται 
ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών , για προμήθειες τροφίμων, 
λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, πετρελαιοειδών και φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων , πραγματοποιείται εφεξής από  τους οικείους Δήμους και  
Β). Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-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 Δημοτικό 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 Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης 
δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό 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)  
 Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο 3/26-3-2013 του 
ΥΠ.ΕΣ., τα  Νομικά Πρόσωπα  : α) ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 



ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», β)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   και γ) ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ   , μας διαβίβασαν   αποφάσεις των Διοικητικών τους  Συμβουλίων για 
την  Έγκριση  της διενέργειας της προμήθειας   Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες αυτών  για το έτος 2017-2018    και έγκριση 
διάθεσης των πιστώσεων (37/2017(ΑΔΑ:6Φ810ΛΔΜ-8ΗΕ) ΕΣΤΙΑ , 49/2017 
(ΑΔΑ:6ΜΥΠΟΚ8Λ-ΒΣΙ) A/βάθμια,50/2017, (ΑΔΑ:6ΞΕΛΟΚ8Κ-ΘΨΠ) Β/βάθμια  και  
εκδόθηκαν  οι σχετικές   προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ    74/9-10-2017 
ΕΣΤΙΑ) 
 
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
1) των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 
2) του αρθ. 4 του Ν.4111/13,  
3) τις διατάξεις  του Ν.4412/8-8-2016 
4) την υπ΄αριθ 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου 
Διονύσου ο.ε 2017, η οποία επικυρώθηκε με την αρ.πρωτ.107119/38932/30-01-
2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
5) Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση  
Δήμαρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
6) την αριθ.37/15-05-2017(ΑΔΑ:6Φ810ΛΔΜ-8ΗΕ) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου 
Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», 
7) την αριθ. 49/11-4-2017 (6ΜΥΠΟΚ8Λ-ΒΣΙ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ    
8) την αριθ. 50 /23-5-2017 (6ΞΕΛΟΚ8Κ-ΘΨΠ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   ,  
 
 
 καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :  
i) τη διενέργεια της  προμήθειας   Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες :  α)  του Δήμου Διονύσου με την υπ΄αριθ (    ΠΑΥ)  β) ΝΠΔΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η 
ΕΣΤΙΑ» με την υπ ΄αριθ (ΠΑΥ 74/2017), γ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   ,δ) ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ   για την οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους : α)  Κ.Α. 
10.6634.0005 στον προϋπολογισμό ο.ε 2017  του Δήμου , και  β) 15.6634 στον 
προϋπολογισμό ο.ε 2017 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ »  
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.547,01 € που βαρύνουν τους 
προϋπολογισμούς  ως ακολούθως : 
 
Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Κ.Α  ΠΟΣΟ ΠΑΥ 
1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  10.6634.0005 13.757,80    /2017 
2 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

15.6634 21.024,20€ 74/2017 

3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ    

          - 21.086,57€  

4  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ    

          - 13.757,80  

 
 Η ανάθεση της προμήθειας προτείνεται να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του 
Συνοπτικού  διαγωνισμού, η δε διάθεση της πίστωσης , η έγκριση της μελέτης και 



ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνουν με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.                                                           

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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