
         

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγ. Στέφανος   18  / 10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. πρωτ : -  33639/19-10-17- 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 Πληροφορίες: Σερασκέρης Εμμ. 

 

                                                                   ΠΡΟΣ 

         Την   Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση  διενέργειας  της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση 

βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της 

Εκτελεστικής ,Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ». 

 

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

             Το άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 4071/2012. 

             Oι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και                   

              Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/τΑ/8-8-2016).         

     

            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. 

Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με την 

σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από την 

σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

   

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) Να εγκρίνει την αναγκαιότητα (σκοπιμότητα) της  εργασίας «Μαγνητοφώνηση, 

απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής, Οικονομικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη της ανωτέρω 

εργασίας. 

 

Για την εν λόγω εργασία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000 €  στον 

προϋπολογισμό  του ο.ε 2017   και στον ΚΑ   006117.0011  ενώ  στον υπό σύνταξη 

προϋπολογισμό του Δήμου οε 2018 και στον ΚΑ   006117.0011   έχει εγγραφεί 

πίστωση  €20.000 . 

 

 

Β) Η εργασία προτείνεται να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία  της απευθείας 

ανάθεσης  η έγκριση δε της μελέτης και  η διάθεση  της πίστωσης  θα  γίνουν με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις    του Ν. 4412/2016. 

 

 

                                                            Ε.Δ 

                                                           Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης &  

                                                             Ανθρώπινου   Δυναμικού 

                      

 

                                                            

                                                                     Δαρδαμάνης Βασίλειος 

 


