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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 25  ΜΑΙΟΥ  2012

Από το πρακτικό 4/25-5-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 η του μηνός ΜΑΙΟΥ  του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00΄ η 
Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με 
αριθμό 660/18-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν 
σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη της 
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

• ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
• ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
• ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
• ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 11o : Αριθ. Απόφ.26 /2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα είπε:

 Στο προϋπολογισμό 2012   και στο ΚΑ 00/6117.02  έχουμε εγγράψει πίστωση 8.000,00 € για 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .  Στο 
Δήμο  μας  λειτουργούμε τρία προγράμματα, Δημοτολόγιο Πρωτόκολλο και Οικονομικό. Όπως έχετε 
διαπιστώσει όμως, δεν είναι  λίγες οι φορές που οι υπολογιστές , το δίκτυο ή η σύνδεσή μας με την Ταμειακή 
Υπηρεσία , παρουσιάζουν προβλήματα, οπότε παραλύει κάθε δραστηριότητα και εξυπηρέτηση.

Επίσης οι εποχές απαιτούν διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες τεχνολογίες, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και γενικά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με 
σκοπό τη χάραξη των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών για τους τομείς της ΚτΠ τόσο για την εσωτερική 
οργάνωση του Δήμου  όσο και για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Επειδή λοιπόν η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου  προϋποθέτει διαρκή τεχνική υποστήριξη  και 
συντήρηση των προγραμμάτων του , που μας παρέχεται αδιάλειπτα και ύστερα από την έγκριση του 
προϋπολογισμού  2012 με την3311/539/27-3-2012 απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου , θα 
πρέπει να εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     για  όλο το έτος  2012  και να διαθέσουμε την 
ανάλογη πίστωση .

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.  

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της  την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις  του νέου 
ΔΚΚ (Ν 3463/2006) καθώς και της  παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10   , τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της 
Υπηρεσίας του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την εκτέλεση της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  για όλο το έτος 2012 

ΑΔΑ: Β4ΛΘΩΡ4-3ΤΨ



Η εργασία αυτή αφορά  

 Την υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων και λοιπών εφαρμογών γραφείου και Διαδικτύου

 Την μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού

 Την διαχείριση εκ μέρους του Δήμου προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τον 
σχεδιασμό και την διαχείριση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου 

1. Διαθέτει πίστωση 8.000,00 € εις βάρος του   ΚΑ 00/6117.02 του προϋπολογισμού 2011 για την εκτέλεση 
της εργασίας  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η απόφαση έλαβε α.α.  26/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  4/25- 
ΜΑΙΟΥ   2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ            ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ακριβές Αντίγραφο         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ  -ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΘΩΡ4-3ΤΨ


