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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ         
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ΤΜΗΜΑ ΥΠ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σερασκέρης Εμμαν.   

Τηλ: 2132030629 

 
ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής 

                                            

                                                       

ΘΕΜΑ: « Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την μαγνητοφώνηση 

απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

β) των τεχνικών προδιαγραφών   και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού». 

 

Έχοντας υπόψη :    

        α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί “αρμοδιοτήτων      

              της Οικονομικής Επιτροπής.                                                 

β) Τις διατάξεις  του  ΕΚΠ- ΟΤΑ.( αριθ. 11389/8-3-1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ). 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 158 «Δαπάνες» 209 «Προμήθειες –Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν 3463/2006 (ΔΚΚ). 

δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Νόμου 3536/2007. 

ε)Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από του 

διατάκτες» και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011. 

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

  

και προκειμένου να γίνει στο Δήμο μας η μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, 

βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα πρέπει να προβούμε 

στην ανάθεση των εργασιών αυτών  , όπως αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική 

περιγραφή – η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. 

Με την αριθ. 194/29-10-2014 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της 

ανωτέρω εργασίας προϋπολογισμού €33.807,14 (σχετική η αριθ. 33/2013 απόφαση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίαση/Τμήμα 7
ο

) και η  ανάθεση της με την διαδικασία του 

πρόχειρου διαγωνισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής  

Για την έγκριση: 

 1) της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 5.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 23% σε βάρος 

του ΚΑ  00.6117.0013 του προϋπολογισμού εξόδων  ο.ε 2014 του Δήμου,  με την  

ονομασία «Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης 

βιβλιοδεσίας  και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων  Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ (2014-

2015)»  (ΠΑΥ              /2014). Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του  

επομένου έτους και 



 

2)των τεχνικών προδιαγραφών της από  12-9-2014 μελέτης  της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών προυπ/σμού €33.807,14 συμπ/νου ΦΠΑ 23%  και οι επισυναπτόμενοι 

όροι διακήρυξης. 

 

 

 

               Η Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης  & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

 

 

      Ρηγοπούλου Βασιλική 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Η  από 12-9-2014 μελέτη 

Όροι διακήρυξης 

 

 

 

 

 
 
 


