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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   172/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 20/24-05-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 

μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ετήσια υποστήριξη των οικονομικών εφαρμογών του Δήμου και 
συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού επί των εφαρμογών αυτών. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11474/24-5-2007 
εισήγηση του τμήματος μηχανογραφικού κέντρου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Θέμα : Ετήσια  υποστήριξη των Οικονομικών Εφαρμογών του Δήμου και 
συμπληρωματική εκπαίδευση προσωπικού επί των εφαρμογών αυτών. 
 

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοίκησης - Οικονομίας χρειάζονται κατά 
διαστήματα επιπλέον ώρες εκπαίδευσης από τις προβλεπόμενες στις συμβάσεις με την 
εταιρεία Singular. Τις επιπλέον ώρες εκπαίδευσης προτείνεται να τις πραγματοποιήσει 
η εταιρεία ¨Κούβελας – Σκλήκας¨. 
 

Η ανωτέρω εταιρεία παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στον Δήμο Καλαμάτας 
όποτε ο Δήμος αντιμετώπιζε προβλήματα με τις εφαρμογές της Singular. Ακόμα όποτε 
χρειαζόταν παρείχε πάσης φύσεως υποστήριξη όταν π.χ. ένα υπολογιστής δεν είχε την 
απαιτούμενη συμπεριφορά (λόγω προβλήματος του λειτουργικού Συστήματος ή 
εξοπλισμού).  
  

Δεδομένου ότι α) η εταιρεία είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Singular  β) για 
μια πενταετία τουλάχιστον, έχει σαφή εικόνα των αναγκών του Δήμου και γ) έχει 
επιδείξει προθυμία στην επίλυση των προβλημάτων που κατά καιρούς αντιμετωπίζει η 
Διεύθυνσης Διοίκησης - Οικονομίας του Δήμου. 
 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα: 
 
Την ανάθεση στην εταιρεία «Κούβελας – Σκλήκας». την Ετήσια  ( για το έτος 2007) 
υποστήριξη των Οικονομικών Εφαρμογών του Δήμου και την συμπληρωματική 
εκπαίδευση του προσωπικού  

Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται από την ανωτέρω εταιρεία στα 50 
Euro (πλέον Φ.Π.Α. 19%) ανά ώρα απασχόλησης τεχνικού μετά βοηθού. Προτείνεται 
ως ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης οι 100 ώρες τον χρόνο και ως μέγιστο οι 150 
ώρες τον χρόνο.  
(150 ώρες * 50 €/ώρα = 7.500 €) συνολικού ποσού 8.925 € του Φ.Π.Α. 19% 
συμπεριλαμβανομένου) 
 
Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6266 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού του Οικ. έτους 2007.  
 

 Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΟΚΚΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου  209  του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο ¨περί παροχής 
υπηρεσιών¨ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη που απαιτείται για την υπηρεσία υποστήριξης των 

οικονομικών εφαρμογών του Δήμου Καλαμάτας και συμπληρωματική 
εκπαίδευση προσωπικού επί των εφαρμογών αυτών για το έτος 2007, 
εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην εταιρεία 
«Κούβελας – Σκλήκας» με αμοιβή προσδιοριζόμενη στο ποσό των πενήντα 
ευρώ (50 €), προσαυξανόμενου με τον Φ.Π.Α. 19%,  ανά ώρα απασχόλησης 
τεχνικού μετά βοηθού, καθορίζοντας ως ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης τις 
100 ώρες τον χρόνο και ως μέγιστο τις 150 ώρες τον χρόνο, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 11474/24-05-2007 εισήγηση του 
τμήματος μηχανογραφικού κέντρου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού  
του Δήμου Καλαμάτας η οποία και καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6266  του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 



Συνεδρίαση :  20/2007 Δευτέρα  29/05/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   172/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


