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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Σχετ.:  Απόφαση ∆ηµοτ. 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 ∆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,». 
 
 Το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας συνέταξε 
τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών “συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του 
∆ήµου ∆ιονύσου για ένα έτος”,  προϋπολογισµού 4.800€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%.  



 
 Σύµφωνα µε το παραπάνω Σχετικό, στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
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 
∆ήµου ο.ε. 2017. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆.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 ∆ήµου 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 ∆ήµου ο.ε. 2017. 
 
 
Συνηµµένα: 
1. (α) Σχετικό 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
  
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
-  ∆/νση Οικονοµικών 
-  Τµ. Προγραµµατισµού 
-  Γεν. Αρχείο 
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