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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   294/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 20/16-06-2006 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                        

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,               

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση εργασιών προσαρμογής – συμβατότητας δεδομένων (ΤΑΠ – 
ΔΤ και ΦΗΧ) για μεταφορά τους στο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 13-6-2006 (αριθμ. πρωτ. 12081/28-7-05 
εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
¨ΘΕΜΑ :  «Απευθείας ανάθεση εργασιών προσαρμογής – συμβατότητας 

δεδομένων (ΤΑΠ – ΔΤ και ΦΗΧ) για μεταφορά τους στο ενιαίο 
μηχανογραφικό σύστημα» 

 
Αφού λάβαμε υπόψη μας ότι: 
 

1. Η εταιρεία IPG SOFTWARE δημιούργησε από το έτος 1996 μηχανογραφικό 
πρόγραμμα με το οποίο ως και σήμερα γίνεται η έκδοση των οφειλών που αφορούν 
το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας (Δ.Τ.), και 
το Φόρο Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (Φ.Η.Χ.) 

2. Η παρακάνω εταιρεία με συνεχείς συμβάσεις αναλάμβανε από το έτος 1996 ως και 
την 31/12/2005 την υποστήριξη και συντήρηση των παραπάνω προγραμμάτων 
καθώς και τις απαραίτητες προσαρμογές τους. 

3. Η Δ.Ε.Η. από το έτος 2001 αρνείται να παραχωρήσει μαγνητικό αρχείο στους Ο.Τ.Α. 
και στον Δήμο Καλαμάτας. 

4. Ο όγκος του αρχείου που δημιουργήθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το 1997 έως 
και 31/7/2005 (από 1/8/2005 τα δεδομένα καταχωρούνται στο ενιαίο σύστημα που 
λειτουργεί μερικώς) είναι σημαντικός και συμπεριλαμβάνει Δημοτικά Διαμερίσματα. 

5. Προκύπτει άμεσα η ανάγκη μεταφοράς όλων αυτών των δεδομένων (περίπου 
100.000 παροχές ΔΕΗ με 21 δεδομένα για κάθε παροχή) στο ενιαίο μηχανογραφικό 
σύστημα για την πλήρη λειτουργία σε αυτό, αφού πρώτα προσαρμοστούν 
κατάλληλα ώστε να είναι συμβατά με το νέο μηχανογραφικό περιβάλλον. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Α) Την απευθείας ανάθεση στην IPG SOFTWARE που αντιπροσωπεύεται νόμιμα από τον κ. 

Γεώργιο Πουλέα του Ιωάννη, των παρακάτω εργασιών: 

α1) Την δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Back-up) των συγκεκριμένων αρχείων πριν 
από κάθε άλλη εργασία. 

α2) Την προσαρμογή των δεδομένων σε μορφή που θα είναι συμβατή για την ασφαλή 
μεταφορά τους στο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα, και 

α3) Την απελευθέρωση των συγκεκριμένων αρχείων από τυχόν περιορισμούς χρήσης 
ώστε να χρησιμοποιούνται ως βάση δεδομένων για άντληση πληροφοριών. 
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Β) Η δαπάνη που θα προκύψει, € 2.100 (επιπλέον ΦΠΑ 19%) θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6266 
(συντήρηση εφαρμογών λογισμικού) του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2006. 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο προϊστάμενος 
Παναγ. Κ. Γαρατζιώτης 

 
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ¨ 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.2539/97, καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29,  του Ν. 3202/2003, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη των εργασιών προσαρμογής – συμβατότητας δεδομένων 
(ΤΑΠ – ΔΤ και ΦΗΧ) για μεταφορά τους στο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα, 
εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση των παραπάνω εργασιών στην εταιρεία IPG 
SOFTWARE που αντιπροσωπεύεται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Πουλέα του 
Ιωάννη αντί του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €) 
προσαυξανόμενου με το νόμιμο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος 
δημοτικών προσόδων του Δήμου Καλαμάτας η οποία 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 2006. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 5 Ιουλίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


