
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.3/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   40/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών έτους 2015»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 25
η
   του μηνός  

Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1043/25-2-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ    

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  6β θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με μια σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: 

«Το άρθρο 65 του Ν. 2852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένη 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (A ΄87) ορίζει ότι: “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. 

2) (…)” και το άρθρο 72 ότι: “1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου 

της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), ε) με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 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 ΚΔΚ-ν. 3463/2006.  

Από τον συνδυασμό των πιο πάνω προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό 

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

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). Συνεπώς 

δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας για ανάθεση υπηρεσίας- εργασίας σε τρίτο και η 

διενέργεια διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν 

από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» 

(Ελ. Συν. Πρ. Ζ΄Κλιμ. 85, 110,111/2012, 6/2012, 8/2012, 19/2012, 26/2012, 34/2012, 36.2012, 

48/2012, 51/2012, 62/2012, 63/2012, 64/2012, 65/2012, 71/2012, 89/2012, 117/2012, 140/2012) . 
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Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος μας να αναθέσει σε τρίτους υπηρεσίες- εργασίες για 

την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, 

παρακαλούμε να εγκριθούν από το Σώμα, οι παρακάτω υπηρεσίες: 

00.6073 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια  

3.000,00  

00.6113 Αμοιβές μεταφραστών  800,00  

00.6117.0001 Αμοιβή ιδιωτών για σχεδιασμό-διαμόρφωση ιστοσελίδας Δήμου   7.000,00  

00.6117.0003 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.   10.000,00  

00.6117.0004 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας   2.500,00  

00.6117.0007 Ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών κτιρίων   4.000,00  

00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα  2.500,00  

10.6112.0001 Τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων   500,00  

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  2.000,00  

10.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων   400,00  

10.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα  200,00  

10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά  800,00  

25.6141.0001 Αμοιβή Χημικής Υπηρεσίας για έλεγχο νερού   5.000,00  

25.6262.0001 Καθαρισμός γεωτρήσεων   6.000,00  

30.6112.0003 Επιθεώρηση μηχανημάτων έργου   1.000,00  

30.6231.0001 Μίσθωση οικοπέδου για πάρκινγκ στην περιοχή Κάτω Κάμπου   2.000,00  

30.6261.0002 Μόνωση δημοτικών κτιρίων   15.000,00  

30.6261.0003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου θέρμανσης σχολικών μονάδων 2.000,00  

30.6262.0004 Χωματουργικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 23.200,00  

30.6263.0002 Έκτακτη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   15.000,00  

30.6264.0001 Τακτική συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου   5.000,00  

30.6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού   19.200,76  

30.6265.0001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων   5.000,00  

30.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά  7.000,00  

35.6117.0001 Ψεκασμός πευκώνων δασυλλίου Αποκάλυψης   4.000,00  

35.6279.0001 Εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας   4.000,00  

35.6414 Μεταφορές εν γένει  2.000,00  

35.7135.0002 
Επέκταση δικτύου των πυροσβεστικών κρουνών στο δασύλλιο 
Αποκάλυψης   

5.000,00  
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70.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά  1.000,00  

   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 - 2016 

 
10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  730,00  

30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  2.500,00  

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  3.620,00  

Κατόπιν ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Προέδρου,  

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει τη διενέργεια υπηρεσιών για το οικον. έτος 2015, προκειμένου ο Δήμος Πάτμου να καλύψει 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, ως ο παραπάνω 

αναφερόμενος πίνακας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  40/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Μαυρογάλου Ελένη 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 26/2/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                            Στόικος Γρηγόρης 
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