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ΘΕΜΑ: Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης 
και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής 
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού». 
 
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 οτι: 
««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 οτι: «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.». 
 
Στον Δήμο Διονύσου λειτουργούν οι εξής εφαρμογές της εταιρίας UNISYSTEMS: 
- Q-Prime Financials (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Αποθεμάτων, Γενική Λογιστική, 
Μητρώο Παγίων, Αναλυτική Λογιστική,  Εκμετάλλευση – Διαχείριση Ύδρευσης, Διαχείριση 
Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης, Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, Διαχείριση 
Τελών 2% ή 5%, Διαχείριση Τελών Κοινοχρήστων Χώρων, Διαχείριση Κοιμητηρίων, 
Διεπαφές (webservices)) 
- Δημοτική Κατάσταση (Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων – Εκλογικοί Κατάλογοι) 
- Ληξιαρχείο. 



- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο. 
- Μισθοδοσία και Διαχείριση Προσωπικού. 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία των εφαρμογών αυτών, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης αναβάθμισης και παραμετροποίησής ους έτσι ώστε να 
προσαρμόζονται στις υποχρεώσεις του Δήμου που απορρέουν από το εκάστοτε νομικό 
πλαίσιο και ταυτόχρονα να παρέχουν τη βέλτιστη λειτουργικότητα στους χρήστες τους. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις εν λόγω εργασίες – παροχή υπηρεσιών ανέρχεται 
στο ποσό των 31.500€ για ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Για 
τις εν λόγω εργασίες – παροχή υπηρεσιών (οι οποίες περιλαμβάνουν και κατ' αποκοπή 
εργασίες εκπαίδευσης των χρηστών και παραμετροποίησης - προσαρμογής με στόχο την 
βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των εφαρμογών για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών) υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις συνολικού ποσού 18.723,18€ στον 
Κ.Α.:10.6266.0001 με την ονομασία “Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη 
μηχανογραφικών προγραμμάτων” του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. Το 
υπολειπόμενο ποσό των 12.776,82€ θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α.:10.6266.0001 με την 
ονομασία “Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών 
προγραμμάτων” του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την αναγκαιότητα της παροχής αυτών  
των υπηρεσίων.  
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