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ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
          
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  διενέργειας προµήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών 
φωταγωγήσεων. 
 

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). 

  

 Για την Προµήθεια  Χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων,   ενδεικτικού 

προϋπολογισµού 5.000,00€ υπάρχει σχετική  πίστωση   στον   Κ.Α 10.6691 

µε την ονοµασία «Προµήθεια  ειδών σηµαιοστολισµού κα φωταγωγήσεων ». 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω , καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη 
διενέργεια της  προµήθειας «Χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
 Η  διάθεση της πίστωσης   συνολικού ποσού 5.000,00 Ευρώ και η  ανάθεση 
της παραπάνω αναφερόµενης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  
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