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Θέμα: «Πρωτογενές Αιτιολογημένο Αίτημα έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης για την 

υπηρεσία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών Δ.Σ. του Δήμου Διρφυων Μεσσαπίων»  

 
 Με το παρόν έγγραφο, αιτούμαστε την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, με το πρωτογενές αιτιολογημένο  
αίτημα, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:  

Είδος και περιγραφή  
δαπάνης (τίτλος) 

Υπηρεσία απομαγνητοφώνησης και σύνταξης των πρακτικών του Δ.Σ. του Δήμου 
Διρφύων- Μεσσαπίων   

Πλήρης αιτιολόγηση 
(τεκμηρίωση) της 
δαπάνης (Αναλυτική 
περιγραφή 
αντικειμένου, 
αναγκαιότητα 
εκτέλεσης, σαφής, 
επαρκής, ειδική & 
αναλυτική 
αιτιολογία) 

1. Απομαγνητοφώνηση των ηχητικών αρχείων (σε κασέτες/ cd ή ΜΠ3) και 

καταγραφή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2. Σύνταξη πρακτικών, εκτύπωση και αποστολή τους με e-mails.  

Για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, ο Δήμος δεν διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή, δηλαδή κατάλληλο εξοπλισμό και μηχανήματα καθώς 
και το απαραίτητο προσωπικό καθώς απασχολείται μόνο ένας τακτικός 
υπάλληλος, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελέσει 
την εργασία αυτή.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 3463/2006 προβλέπεται ότι στις 
συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων τηρούνται πρακτικά τα οποία 
καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε 
άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα 
μεταφέρονται σε φύλλα χάρτου. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 προστέθηκε η παράγραφο 9 στο άρθρο 97 του 
Ν. 3463/2006 στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες απομαγνητοφώνησης , 
βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.  
 
Για την εύρυθμη και σωστή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου κρίνεται αναγκαία η εν λόγω δαπάνη.   

Ύψος δαπάνης – 
Προϋπ/σμός αυτής 

5.937,12€ με ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ 4.788€) 

Κ.Α.Ε.  
10-6117.001 «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού 
Συμβουλίου». 

Οικ/κό έτος/ έτη 
πραγμ/σης δαπάνης 
/Αναλυτικά ανά έτος 

2022: Κ.Α.Ε. 10-6117.001 

Κωδικός CPV 
79550000-4 «Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κείμενων και 
εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ» 

Γενικές ή Ειδικές 
διατάξεις Νόμων και 
Πράξεων στις οποίες 
στηρίζεται η 
νομιμότητα της 
δαπάνης 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν.4782/2021. 

 Tου  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-
Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].  

 Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 
2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 



 Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες 
διατάξεις». 

 Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών 
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- 
Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ 
Α΄βαθμ.» 

 Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... 
και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012.   
Τυχόν μελέτες που 
υπάρχουν (επισ/νται) 

Την υπ αριθμ 15/22 μελέτη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Διρφύων Μεσσαπίων. 

 
 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ψαχνά, 22/11/2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕ1Α 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ1Α 


