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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου 
του Δήμου Διονύσου.  
 

Σχετ.:  Απόφαση Δημοτ. Συμβουλίου 251/2016. 
 

 
  Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα 
εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: 
««1.Το Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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 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.Δ.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114). 
 
 Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι μετά την ισχύ του 
Ν.3852/2010, το Δ.Σ. 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 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). Συνεπώς δεν είναι 
δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης 
από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ,». 
 

 Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας συνέταξε 
τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών “συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του 
Δήμου Διονύσου για ένα έτος”,  προϋπολογισμού 4.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.  



 

 Σύμφωνα με το παραπάνω Σχετικό, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του έτους 2016 εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα της παροχής της 
υπηρεσίας αυτής. Όμως, στη συνέχεια δεν ακολούθησε συνεδρίαση Οικονομικής 
Επιτροπής εντός του 2016 για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 2016. 
  
 Για την εν λόγω εργασία – παροχή υπηρεσίας έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού 
ποσού 5.000€ στον κ.α. 10.6265.0008 με την ονομασία “Συντήρηση και επισκευή 
εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού” του προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2017. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει εκ νέου την αναγκαιότητα της 
παροχής αυτής της υπηρεσίας που αφορά στη τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου  
ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου που χρησιμοποιείται για τη δωρεάν ασύρματη 
ευρυζωνική πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής του Αγ. Στεφάνου στο Internet και για τη 
διασύνδεση του δικτύου υπολογιστών του Δήμου μεταξύ των κτιρίων της οδού Μαραθώνος 
29, της οδού Πεντζερίδη 3 και του Αμαξοστασίου, δαπάνης 4.800€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% σε βάρος του κωδικού εξόδων κ.α. 10.6265.0008 με την ονομασία “Συντήρηση 
και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού” του 
προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 
 
 
Συνημμένα: 
1. (α) Σχετικό 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
  
 
Εσωτ. Διανομή: 
-  Δ/νση Οικονομικών 
-  Τμ. Προγραμματισμού 
-  Γεν. Αρχείο 
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