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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 Πληροφορίες: κ.Κυριακούλη Ελευθερία  

Τηλ.2108004830 (εσωτ 119) 

 

                                                                   ΠΡΟΣ 

         τον  Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση  διενέργειας(αναγκαιότητα) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 

χρηστών στην εφαρμογή Δημοτολογίου του Δήμου» 

 

ΣΧΕΤ:   τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

                           

            Σύμφωνα 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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα 

έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  ε) με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος 

καταρτίζει τους όρους ,συντάσσει την διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές 

από μέλη της, δημοτικούς η δημοσίους υπαλλήλους η ειδικούς επιστήμονες . 

Από τον συνδυασμό  των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι μετά και μετά την ισχύ  

του Ν. 3852/2010(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)  το Δημοτικό Συμβούλιο ως όργανο διοίκησης 

είναι αρμόδιο για την λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο 

και την διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή  είναι το αρμόδιο 

όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των 

πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της 

διακήρυξης μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Τα ανωτέρω 

έγιναν δεκτά με σχετικές πράξεις(33/2012,34/2012, 89/2012,117/2012,140/2012, 

179/2012) του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η έλλειψη μονίμου προσωπικού και οι συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων  για την 

επάνδρωση του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθιστούν 

απαραίτητη την εκπαίδευση  στο Πρόγραμμα του Δημοτολογίου και ΜΑ για την 



εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος  στα ευαίσθητα αντικείμενα της 

Δημοτικής Κατάστασης και των Μητρώων Αρρένων. 

   

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 

 

Α)την αναγκαιότητα (σκοπιμότητα) της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών 

στην εφαρμογή Δημοτολογίου-Μ.Α του Δήμου και ειδικότερα για την εκπαίδευση 

των υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου  συνολικής 

διάρκειας οκτώ (8) ωρών. 

 

Β)Την παροχή της άνω υπηρεσίας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 

Εταιρεία   UNI SYSTEMS Α.Ε, Aλ. Πάντου 19-23 ΚΑλλιθέα (ΑΝΆΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3852/2010 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ),   έναντι  ποσού 520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

σύνολο  644,80 ευρώ  σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά της. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ   10.6072 του Προυπ/σμού του Δήμου ο.ε 2017  με 

τίτλο «Δαπάνες εκπαίδευσης Προσωπικού» η διάθεση δε  της πίστωσης  θα γίνει με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

                                                                                                  Με  Ε.Δ 

                                                                        Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και  

                                                                              Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

 

                                                                                    Δαρδαμάνης Βσαίλειος 


