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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο 
Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου». 
 
 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: 
««1.Το ∆.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του Νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το 
ίδιο το ∆.Σ. µεταβίβασε σε Επιτροπή του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1.Η Οικονοµική 
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 
∆ήµου. 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.∆.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114). 
   Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι µετά την ισχύ του 
Ν.3852/2010, το ∆.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 ∆.Σ,». 
 
 Με το µε αρ. πρωτ. Φ.5/27/1322 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµα Λειτουργίας ΚΕΠ, εγκρίθηκε η 
µεταστέγαση του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 25Β, στο ισόγειο 
του κτιρίου επί των οδών Πίνδου και Σωκράτους 1.  
 
 Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου συνέταξε µελέτη µε τίτλο “Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου” που αφορά εργασίες ανακατασκευής του χώρου στον 
οποίο θα µεταστεγαστεί το ΚΕΠ (επισκευές όψεων, εσωτερικές διαρρυθµίσεις, προµήθεια 



και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων, προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας, 
ηλεκτρολογικές εργασίες κλπ.). Το έργο αυτό έχει ανατεθεί κατόπιν διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. 
 
 Το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, συνέταξε 
τις από 24/9/2013 τεχνικές προδιαγραφές µε τίτλο «Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο 
Νέο Κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», προϋπολογισµού 4.498,98€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες προκειµένου να διαθέτει το νέο κτίριο του ΚΕΠ 
Αγ. Στεφάνου ολοκληρωµένη καλωδίωση τοπικού δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου, σύστηµα πυρανίχνευσης καθώς επίσης και καλωδίωση 
για σύστηµα συναγερµού. 
 
 Για τις εν λόγω εργασίες έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού 40.000€ στον 
Κ.Α.:70.6261.0013 µε την ονοµασία “Εργασίες µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου” του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆.Σ. να εγκρίνει την αναγκαιότητα της εκτέλεσης 
των εργασιών αυτών.  
 
 Η ανάθεση των εργασιών προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού. 
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