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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

 

Από το πρακτικό 10/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι επτά

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 13270/23-6-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ζωγράφος Αστέριος

3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. ∆ήµητσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Πλιάκος Αστέριος

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος  05-07

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2011 και ώρα  13.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρo

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά

Πλιάκος Αστέριος, 2. Σαράντη Μαρία, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

07-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /14501 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

oπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε., 

τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΞΜ-ΠΧΟ
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Αριθµός θέµατος: 2ο έκτακτο Ανάθεση της υποστήριξης των λογισµικών προγραµµάτων 

 του ∆ήµου Πολυγύρου 
Αριθµός Απόφασης: 87 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, 
ανέφερε τα εξής:      «Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της ενοποίησης των παλαιών καποδιστριακών δήµων 
στο νέο ∆ήµο Πολυγύρου µέσω του προγράµµατος Καλλικράτης καθώς και της συγχώνευσης των 
προγραµµάτων και πληροφοριακών συστηµάτων από τις εταιρείες µηχανογράφησης που µας 
υποστήριζαν και λαµβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα: 

1. Το ετήσιο κόστος υποστήριξης, συγκεκριµένα µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία του έτους 
2010 από τις δύο εταιρείες µηχανογράφησης που δραστηριοποιούνταν στους παλαιούς 
δήµους µέχρι την ενοποίηση, είναι πολύ υψηλό σε σχέση µε το κόστος εάν η συνολική 
εργασία ανατεθεί σε µία εταιρία. 

2. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην µετάπτωση των δεδοµένων από διαφορετικά 
πληροφοριακά συστήµατα και στα σφάλµατα που παρουσιάζονται 

3. Είναι προτιµότερο να υπάρχει µία οµάδα εργασίας (τεχνική υποστήριξη) η οποία θα έχει την 
ευθύνη για την επίλυση των προβληµάτων (λογισµικού και υπολογιστών) των υπηρεσιών του 
∆ήµου στην έδρα και στις δηµοτικές ενότητες. 

4. Λόγω των νέων απαιτήσεων του νοµοθέτη και των συνεχών αναβαθµίσεων του λογισµικού η 
χρήση διαφορετικών προγραµµάτων ενδεχοµένως να επιφέρει προβλήµατα ασυµβατότητας 
και δυσχέρεια στην παράλληλη εφαρµογή τους. 

Με βάση τα παραπάνω είναι προτιµότερη η συνεργασία µε µία εταιρία µηχανογράφησης η οποία 
έχει σταθερή και αδιάλειπτη σχέση στον τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα είναι 
ικανή και στελεχωµένη από εξειδικευµένο προσωπικό που να µπορεί να ανταπεξέλθει στις 
ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις των σύγχρονων δήµων. 

Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της εταιρίας OTS, η οποία µέχρι 31/12/2010 είχε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Πολυγύρου στο σκέλος λογιστική και µισθοδοσία, ∆ήµος Ανθεµούντα & 
∆ήµος Ζερβοχωρίων στο σκέλος λογιστική, µισθοδοσία, δηµοτολόγια, πρωτόκολλο, ύδρευση και 
υπολοίπων προγραµµάτων και περιλαµβάνει το σύνολο των προγραµµάτων που χρησιµοποιούν 
οι υπηρεσίες του ∆ήµου µας, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
δεκαπέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (24.515,13€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
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Αντίστοιχα στην περίπτωση που αποφασίσουµε να συνεχίσουµε τη συνεργασία και µε τις δύο 
εταιρίες που συνεργαζόµασταν και κατά το παρελθόν το ετήσιο οικονοµικό κόστος θα ανέρχεται 
στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ και εβδοµήντα λεπτών 
(37.133,70€) 

            Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & µετά από διαλογική 
συζήτηση 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αναθέτει στην εταιρία OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε. την υποστήριξη των λογισµικών 

προγραµµάτων της µηχανογράφησης του ∆ήµου Πολυγύρου στο ποσό των είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (24.515,13€) συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 23%. 

2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 24.515,13 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
02.10.6266.004 µε τίτλο «Υποστήριξη του SOFTWARE της µηχανογράφησης του ∆ήµου» & στο 
όνοµα του δικαιούχου. 

3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 87/ 2011 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  27η 

Ιουνίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΞΜ-ΠΧΟ


