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                  ΠΡΟΣ: 
Τον  ∆ήµαρχο για τον  Πρόεδρο  του                  

∆ηµοτικού Συµβουλίου.    
 
           
           

               
Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού για τα 
δίκυκλα οχήµατα   της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2012): «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 απο 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 έγκριση 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). 
 
Η ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές µε 
ηµεροµηνία 05/02/2013 µε τίτλο «Τεχνική περιγραφή για την προµήθεια ηχητικής και 
φωτεινής σήµανσης δικύκλων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» προϋπολογισµού 1.845,00€  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Στον προϋπολογισµό του οικ.έτους  2013 και στον Κ.Α:50.7131 µε τίτλο «Μηχανήµατα και 
λοιπός εξοπλισµός» , έχει προβλεφθεί πίστωση 2000,00€. 
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Ύστερα  από τα  ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  να  λάβει απόφαση  και  να  
εγκρίνει. 
α) Την αναγκαιότητα  της προµήθειας ηχητικής και φωτεινής σήµανσης των δικύκλων  
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.845,00 €  µε ΦΠΑ, 
(1.500,00€  συν ΦΠΑ. 23%  345,00€  σύνολο δαπάνης  1.845,00€). 
β)Την ανάθεση της παραπάνω προµήθειας µε την διαδικασία  της απ’ ευθείας ανάθεσης.  
Η διάθεση της  πίστωσης  θα γίνει µε  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  ,σύµφωνα  µε το 
άρθρο  3 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ. 
Παρακαλούµε κ.∆ήµαρχε όπως  διαβιβασθεί το  θέµα  στον Πρόεδρο του  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, προκειµένου  να εισαχθεί στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  για λήψη σχετικής 
απόφασης. 
 
Κοινοποίηση: 
Λογιστήριο  για (Π.ΑΥ). 
  
Εσωτερική  ∆ιανοµή: 
1.Αντιδήµαρχο ∆ηµ.Αστυνοµίας 
2.∆/νση ∆ηµ.Αστυνοµίας 
3.Τµήµα ∆ηµ.Αστυνοµίας. 
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