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ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Προµήθεια Αναβαθµίσεων Λογισµικού,
Εργασίες Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Επέκτασης των Εφαρµογών
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης
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 ∆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 τις
από 4/8/2014 σχετικές τεχνικές προδιαγραφές µε τίτλο «Προµήθεια Αναβαθµίσεων
Λογισµικού, Εργασίες Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Επέκτασης των Εφαρµογών
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης
Προσωπικού», προϋπολογισµού 23.923,50€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Για τις εν λόγω εργασίες – παροχή υπηρεσιών έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού
27.000€ στον Κ.Α.:10.6266.0003 µε την ονοµασία “Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού υποστήριξη µηχανογραφικών προγραµµάτων” του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆.Σ. να εγκρίνει την αναγκαιότητα της παροχής αυτής
της υπηρεσίας που αφορά στη τεχνική υποστήριξη των συγκεκριµένων λογισµικών
(προγραµµάτων), προκειµένου αυτά να είναι σε πλήρως λειτουργικά και να υποστηρίζεται
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η οµαλή λειτουργία του ∆ήµου.
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