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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   173/2007 
 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης των δεδομένων, καθώς και 
εκπαίδευσης επί των νέων εκδόσεων των εφαρμογών του Τμήματος Δημοτικής 

Κατάστασης του Δήμου. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11480/24-5-2007 
εισήγηση του τμήματος μηχανογραφικού κέντρου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Θέμα : Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης των δεδομένων, καθώς 

και εκπαίδευσης επί των νέων εκδόσεων των εφαρμογών του τμήματος 
Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου: 

 
 
 Ο Δήμος προμηθεύτηκε από την εταιρεία Singular Logic, νέες εκδόσεις των 
παρακάτω εφαρμογών: 
 
Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

1 ΟΤΑ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ   
2 ΟΤΑ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ   

3 ΟΤΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ   
4 ΟΤΑ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ    

     5. ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 
 
       Προκειμένου   να εγκατασταθούν οι νέες εκδόσεις των παραπάνω εφαρμογών 
καθώς και να γίνει μετάπτωση των δεδομένων και η αντίστοιχη εκπαίδευση του 
προσωπικού,  
 
                                         εισηγούμεθα  
 
 Την ανάθεση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών στην εταιρεία Singular  Logic,ως 
προμηθεύτρια  εταιρεία των αρχικών εκδόσεων των εφαρμογών αυτών,  
  Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 11380/23-5-07 Fax,   η εταιρεία Singular Logic εκτιμά 
ότι για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών απαιτούνται 55 ώρες συνολικής αξίας 
4.400 € συν Φ.Π.Α. 19% , ήτοι 5.236 €. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον 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 εγκατάστασης, 

μετάπτωσης των δεδομένων, καθώς και εκπαίδευσης επί των νέων εκδόσεων 
των εφαρμογών του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου, εγκρίνοντας 
παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην εταιρεία «Singular 
Logic» αντί του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(4.400,00 €) προσαυξανόμενου με το νόμιμο Φ.Π.Α. 19%, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 11480/24-05-2007 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 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 
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  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


