
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 12/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  114 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 15
η
  του μηνός   

Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  11.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 3499/14-5-2015  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  

(10), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ.   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

7. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

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

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1ο
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- 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 
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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) . 

2.- Την παρακάτω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας: 

«Σε όλες τις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα και ειδικότερα στις διοικητικές διαδικασίες 

εισάγεται η τεχνολογία και η πληροφορική. Όπου δεν υφίσταται ενθαρρύνεται η χρήση της με την 

εγκατάσταση συστημάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού και τις αλλαγές που αυτή συνεπάγεται στον 

τρόπο εργασίας. Στο αντίθετο άκρο, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες,  ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντί 

να περιορίζονται έχουν αυξηθεί δραματικά.  Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο από τον ασφυκτικό 

δημοσιονομικό έλεγχο που έχει επιβληθεί στους Δήμους και απαιτεί εκτός από διαχειριστική οικονομική και 

χρονική ακρίβεια την  πυκνή παροχή πολυποίκιλων στοιχείων της δραστηριότητας του Δήμου σε διάφορους 

φορείς της κεντρικής διοίκησης.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένα on-line με την κεντρική διοίκηση των 

οποίων γίνεται καθημερινή χρήση:   

-Εθνικό Δημοτολόγιο,  

-Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ληξιαρχικών πράξεων,  

-Εκλογικοί Κατάλογοι,   

-Διαύγεια,  

-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,  

-Ενιαία Αρχή Πληρωμών (πληρωμής αποδοχών προσωπικού),  

-Κεντρικός Κόμβος Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (web services) που αφορά την 

τροφοδότηση και αυτόματη λήψη στοιχείων προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης.  

Στον Δήμο επίσης λειτουργούν οι εφαρμογές Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Ληξιαρχείου, 

Οικονομικής διαχείρισης (η οποία περιλαμβάνει τους τομείς της διαχείρισης του προϋπολογισμού, την γενική 

λογιστική, την διαχείριση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων, την εκκαθάριση και πληρωμή των εξόδων), 

την μισθοδοσία,  την διαχείριση αποθήκης άμεσα, κ.ά. 

Η πολύπλοκες αυτές διαδικασίες  που στην ουσία συνδέονται και αφορούν την  ίδια την λειτουργία του 

Δήμου,  είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν μόνο αν υποστηρίζονται από ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο 

έχει εγκατασταθεί σωστά, παρακολουθείται  και συντηρείται απρόσκοπτα.  

Από τον μήνα Απρίλιο του 2013, η αρμόδια υπάλληλος μηχανογράφησης του Δήμου η οποία είχε τις 

παραπάνω αρμοδιότητες,  ευρίσκεται σε μακρόχρονη άδεια απουσίας από την υπηρεσία της. Η υπάλληλος 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις αιτήσεις για άδειες που είχε υποβάλλει, προβλέπετο να επιστρέψει 

στην υπηρεσία της  τον Απρίλιο του 2015. Όμως έκανε χρήση του δικαιώματος της λήψης άδειας άνευ 

αποδοχών για ανατροφή τέκνων για τέσσερις μήνες.  

Από τον Δεκέμβριο του 2013 οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανατεθεί και διεκπεραιώνονται από εξωτερικό 

συνεργάτη του οποίου η σύμβαση έληξε στις 8 Μαίου 2015. 

Προτείνεται, η ανάθεση των υπηρεσιών σε επαγγελματία εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση για πέντε 

μήνες από της υπογραφής της σύμβασης.  

Ο προϋπολογισμός  είναι 4.750,00 πλέον ΦΠΑ 16% 760,00 ήτοι 5.510,00 ( 1.102,00 €/μήνα με ΦΠΑ 

16%) και θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο. (Σημειώνεται ότι η εν ισχύ σύμβαση 

προβλέπει αμοιβή του αναδόχου 1.060,00 €/μήνα με ΦΠΑ 16%). 

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση στον Κ.Α. 00.6117.0008  
(Συνολικό  ποσό 12.000,00).  

Σχετικά έχει συνταχθεί σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών και όρων παροχής της υπηρεσίας» 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος μας να αναθέσει σε τρίτους υπηρεσίες- εργασίες για 

την κάλυψη των παραπάνω αναφερομένων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, 

παρακαλούμε να εγκριθεί από το Σώμα, η παρακάτω υπηρεσία: 
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A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

προϋπ/μου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ 

1 00.6117.0008 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 5.510,00€ 

 

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, 

 την εισήγηση της υπηρεσίας  

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

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

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τη διενέργεια υπηρεσίας , προκειμένου ο Δήμος Πάτμου να καλύψει τις ανάγκες των 

υπηρεσιών μηχανογράφησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, ως εξής: 

 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

προϋπ/μου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ 

1 00.6117.0008 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 5.510,00€ 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  114/2015 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.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Κοκκώνης Εκ.                                                                                       

                                                                   Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Σκεμπές Ι. 

                                                                  Μαυρωνάς Σπ.-Τουρτουλής Διαμ. 

. 

                                                                                         

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 15/5/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 
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