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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   38/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   400/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 6η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 38η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 2-10-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση υπηρεσιών για τη διαχείριση του Μηχανογραφικού ∆ικτύου του ∆ήµου 
Καλαµάτας 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 22850/2-10-2008 εισήγηση 
του Τµήµατος Μηχανογραφικού Κέντρου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης - Συντονισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών για την διαχείριση του µηχανογραφικού δικτύου του 
∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του µηχανογραφικού δικτύου του ∆ήµου, είχε 
ανατεθεί µε την 24792/2007 Σύµβαση «για τη διαχείριση του µηχανογραφικού δικτύου του 
∆ήµου» , στο Τεχνικό Γραφείο «Μιχάλη Βασιλειάδη» (Α∆Ε 337/2007). 
 Η παραπάνω σύµβαση που είχε ετήσια ισχύ, έληξε στις 30/9/2008.  
 Προκειµένου δε να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, 
η αναγκαιότητα σύναψης νέας σύµβασης είναι άκρως επιβεβληµένη. 
 

Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α 
 Την ανάθεση της διαχείρισης του µηχανογραφικού δικτύου του ∆ήµου, µε την 
σύναψη νέας ετήσιας σύµβασης, στο Τεχνικό Γραφείο «Μιχάλη Βασιλειάδη». 
 Το αντικείµενο, οι γενικές υποχρεώσεις και οι όροι της σύµβασης καταγράφονται στο 
συνηµµένο έγγραφο του Τµήµατος Μηχανογράφησης. 
 Η σύµβαση να έχει ισχύ από 10/10/2008 έως 09/09/2009. 
 Το µηνιαίο κόστος είναι 833,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Οι τρεις πρώτοι 
µήνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.6112.01 του δηµοτικού προϋπολογισµού του οικ. έτους 
2008, ήτοι σύνολο 2.222,00€ ενώ οι υπόλοιποι εννέα θα προβλεφθούν στον προϋπολογισµό 
του οικ. έτους 2009 ήτοι ποσό 7.774,00€. 
 Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση τακτικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 
και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Μηχ/κού Κέντρου 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναστάσιος Κόκκιζας 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ» 

  
Το παραπάνω αναφερόµενο συνηµµένο έγγραφο έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

             Μετά από την συνολική αναβάθµιση του µηχανογραφικού δικτύου του ∆ήµου το 
2008 µε τα έργα GPS, GIS και PORTAL τα οποία σύντοµα θα ολοκληρωθούν, είναι αναγκαία 
η υπογραφή συµβάσεως συντήρησης των υποδοµών µεταξύ του ∆ήµου και εξωτερικού 
συνεργάτη, που θα εγγυάται ότι θα συνεχιστεί η σωστή λειτουργία τους.   
            Για την εύρυθµη λειτουργία των SERVERS και τη γενικότερη διαχείρισή τους, 
απαιτείται εξειδικευµένος επιστήµονας ώστε να είναι ο ∆ήµος εξασφαλισµένος από 
εξωτερικές απειλές (επιθέσεις χρηστών του διαδικτύου, ιούς κ.λπ.) όσο και από εσωτερικές 
(ενέργειες από άγνοια απερισκεψία κ.λπ). Επιπλέον η σωστή διαχείριση των SERVERS δεν 
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είναι κάτι το οποίο µπορεί να θεωρηθεί στατικό αλλά εξελίσσεται διαρκώς δυναµικά τόσο µε 
τις ανάγκες της υπηρεσίας όσο και µε τις µεταλλάξεις των απειλών.  

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναλάβει ο συνεργάτης θα είναι : 

 
      Σε ηµερήσια βάση: 
 
1. Έλεγχο της λειτουργίας όλων των εξυπηρετητών (servers) του ∆ικτύου του ∆ήµου, 

(συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αναµένεται να παραδοθούν στον ∆ήµο το 
2008), µε τη αποθήκευση, διασφάλιση και διαµοιρασµό αντιγράφων ασφαλείας των 
εφαρµογών του ∆ήµου που υποστηρίζονται από τους εξυπηρετητές σε µέσα που θα 
παρέχει ο ∆ήµος και θα γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών µε την 
πλήρη δέσµευση  από πλευράς του εξωτερικού συνεργάτη, ότι  δεν θα υπάρξει καµία 
διαρροή κρίσιµων πληροφοριών προς τρίτους (ο τρόπος εξαγωγής των δεδοµένων των 
εφαρµογών στα αντίγραφα ασφαλείας είναι ευθύνη των προµηθευτών των 
εφαρµογών).  

2. Εφαρµογή των πολιτικών πρόσβασης στον εξυπηρετητή διατήρησης αρχείων,  κατόπιν 
γραπτής ενηµέρωσης από το αρµόδιο τµήµα.  

3. Έλεγχο της λειτουργίας του εξυπηρετητή (GPS Server) του συστήµατος 
παρακολούθησης του στόλου οχηµάτων του ∆ήµου. 

4. Εφαρµογή πολιτικών πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο του ∆ήµου κατόπιν γραπτής 
ενηµέρωσης από το αρµόδιο τµήµα. 

 
 
Σε περίπτωση κρίσης όταν αυτή εµφανιστεί: 
      
 Υποστήριξη του τµήµατος µηχανοργάνωσης σε περίπτωση υλικής καταστροφής των 
εξυπηρετητών: 

1. Αποκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος (Windows 2003 Server ή σε νεώτερο 
αν απαιτηθεί). 

2. Αποκατάσταση του συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Oracle, SQL 
SERVER, MySQL) 

3. Επανένταξη των εξυπηρετητών στο τοπικό δίκτυο του ∆ήµου (Domain) ή σε όποιο 
άλλο απαιτείται για την λειτουργία του. 

 
 Οι εργασίες αυτές δεν έχουν καµία σχέση µε την υποστήριξη που παρέχεται από 
τις άλλες εταιρείες πληροφορικής που συνεργάζεται ο ∆ήµος.  
 

                                                                                        Καλαµάτα 1/10/2008  
                                                                                                Η ∆ιευθύντρια 
                                                                                       Ανάπτυξης και Συντονισµού 
                                                                         
                                                                                             Αναστασία Ιντζέ        
 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 2623/98, τα διαλαµβανόµενα στην εγκ. 29/07 του 
ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. 321/2008 γνωµοδότηση του Γ’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τη διαχείριση του µηχανογραφικού 
δικτύου του ∆ήµου Καλαµάτας από 10/10/2008 µέχρι 09-09-2009, στο Τεχνικό 
Γραφείο του κ. Μιχάλη  Βασιλειάδη αντί του ποσού 1) των δύο χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι δύο ευρώ (2.222,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για 
του τρεις πρώτους µήνες το οποίο ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6112.01 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2008  και 2) των επτά χιλιάδων 
επτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ (7.774,00 €) για τους υπόλοιπους εννέα 
µήνες το οποίο ποσό θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2009 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
– Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία καταχωρούνται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και τα οποία θα αποτελέσουν τους όρους της 
συναφθείσας σύµβασης ανάθεσης.    
 

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


