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                                                                                                         Άγιος Στέφανος:      05/11/2014 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αρ. Πρωτ.: 35201 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
                                                                                
 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ κ. ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
  
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών 

Συµβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για 
χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους» 

 
 

Σύµφωνα  µε την 33/2012  πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου  του 7ου τµήµατος  το  Ζ 

κλιµάκιο,  µε µία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: ««1.Το ∆.Σ. αποφασίζει για 

όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόµου στην 

αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆.Σ. µεταβίβασε σε 

Επιτροπή του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1.Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες: α)(…) ε)µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος καταρτίζει 

τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 

αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 

δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…)» (βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 

του Κ.∆.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114).  

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. Συνεπώς  

µετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά µε 

την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, ενώ η Οικονοµική Επιτροπή είναι το αρµόδιο όργανο για 

την υλοποίησή 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).   

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). 

Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το ο.ε. 

2014 (233/2013 Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 69101/56237/17.1.2014 

Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) καθώς και την 

υπ’ αριθ. 188/07-10- 2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «ΣΤ’ 

Αναµόρφωση προϋπολογισµού»  µε την οποία προβλέφθηκε η σχετική πίστωση, ο  ∆ήµος 
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µας είναι απαραίτητο να προβεί σε παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη και 

υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη 

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση και την Προετοιµασία Φακέλου για την ένταξη έργων σε 

διάφορα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

Θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, 

τη σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων και γενικότερα για όλα τα σχετικά παραδοτέα µε την 

εκάστοτε Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Η συνολικός χρόνος ισχύος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας θα είναι ένα έτος. 

Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ύψος των 4.500,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

23% και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.0007  µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 

Συµβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και 

Ευρωπαϊκούς Πόρους, του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια 

(αναγκαιότητα) παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων 

για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού  ποσού 4.500,00€, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,  σε βάρος του ΚΑ 30.6117.0007  µε την ονοµασία 

“Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για 

χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς  πόρους ” του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

ο.ε. 2014. 

Η ανάθεση της εργασίας προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, η δε 

διάθεση της πίστωσης θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. Γρ. κ. Αντιδηµάρχου 
3. Τµήµα Προγραµµατισµού 
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         ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ∆ρ Μηχ. 
   
 


