ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 507/2006
Περίληψη
Έγκριση προμήθειας εφαρμογών λογισμικού
και σύναψης σύμβασης υποστήριξης τους, με
την εταιρεία Ο.Τ.S. Α.Ε.
Σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 26-10-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Κ. Πουλασουχίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Κ. Πουλασουχίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Ποταμόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι.
Κουρουζίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας διατηρεί εφαρμογές μηχανογράφησης στο γραφείο Δημοτολογίων,
στο γραφείο Μισθοδοσίας και στο γραφείο Εκλογικών Καταλόγων, τις οποίες τις
υποστηρίζει η εταιρία SINGULAR SOFTWARE μέσω του αντιπροσώπου της στη
Βέροια «Παυλίδης Λ. -Καλλιαρίδης Γ.» καθώς και τις εφαρμογές του Λογιστηρίου
και Ταμείου (Λογιστική), του γραφείου Εσόδων (Δημοτικός Φόρος, Τ.Α.Π.), της
Δημοτικής Αστυνομίας (Παραβάσεις ΚΟΚ) τις οποίες υποστηρίζει η εταιρία OTS.
Η σύμβαση με την εταιρία «Παυλίδης Λ. -Καλλιαρίδης Γ.» αφορούσε την
προαγορά 100 ωρών παροχής υπηρεσιών καθώς και τη προμήθεια του Δήμου μας με
τις απαραίτητες αναβαθμίσεις. Οι προαναφερόμενες ώρες υποστήριξης έχουν
εξαντληθεί, όποτε έχει λήξει και η τρέχουσα σύμβαση υποστήριξης.
Προκειμένου να μηχανογραφηθεί το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου μας,
απαιτείται η προμήθεια των εφαρμογών λογισμικού Μητρώο Αρένων, Ληξιαρχείο,
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Προσωπικού.
Με την υπ’ αριθμ. 11692/20-10-2006 κατατέθηκε στο Δήμο Βέροιας προσφορά
της εταιρείας OTS με την οποία προσφέρουν στο Δήμο μας, ως πακέτο, τις παρακάτω
εφαρμογές:
1. Εφαρμογή Δημοτολογίου
2. Εφαρμογή Μητρώου Αρένων
3. Εφαρμογή Εκλογικών Καταλόγων
4. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
5. Εφαρμογή Ληξιαρχείου
6. Εφαρμογή Μισθοδοσίας
7. Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού
αντί του συνολικού ποσού των 14.982,10€ με το ΦΠΑ, παρέχοντας ταυτόχρονα και
τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις, εκπαιδεύσεις προσωπικού, μεταπτώσεις και
λοιπές απαραίτητες υπηρεσίες.
Με την παραπάνω προσφορά, η εταιρία OTS θα μας προμηθεύσει τις εφαρμογές
Δημοτολογίων, Μισθοδοσίας, και Εκλογικών Καταλόγων αντικαθιστώντας τις
αντίστοιχες εφαρμογές της SINGULAR SOFTWARE καθώς και τις νέες εφαρμογές
Μητρώου Αρένων, Ληξιαρχείου, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης
Προσωπικού.
Με την μετάπτωση των εφαρμογών της SINGULAR SOFTWARE στις
εφαρμογές της εταιρίας OTS, ο Δήμος μας θα πετύχει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης
όλων των τμημάτων του Δήμου από άποψη μηχανογραφικής υποστήριξης
(συντήρηση ενός server, συντήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων, κοινή εκπαίδευση
προσωπικού με κοινό interface, on-line συνεχή υποστήριξη).
Ενόψει της ένταξης του Δήμου μας στο Εθνικό Δημοτολόγιο, ως πιλοτικού
Δήμου, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη κοινής βάσης δεδομένων στην εφαρμογή
Δημοτολογίου. Η εταιρία OTS είναι μια από τις εταιρίες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα του Εθνικού Δημοτολογίου, έχοντας εγκαταστήσει την εφαρμογή
Δημοτολογίου, Εκλογικών Καταλόγων σε πολλούς Δήμους τις Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) «Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από
τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής
επιτροπής.»
Για τη αγορά εφαρμογών λογισμικού, στον προϋπολογισμό του Δήμου μας του
τρέχοντος έτους, υπάρχει γραμμένη πίστωση € 15.000,00 με Κ.Α. 10.7134.002, τίτλο
«Εφαρμογές Λογισμικού».
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

A. Την απευθείας ανάθεση προμήθειας των παρακάτω εφαρμογών λογισμικού
από την εταιρία OTS
 Εφαρμογή Δημοτολογίου
 Εφαρμογή Μητρώου Αρένων
 Εφαρμογή Εκλογικών Καταλόγων
 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
 Εφαρμογή Ληξιαρχείου
 Εφαρμογή Μισθοδοσίας
 Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού
αντί του συνολικού ποσού των 14.982,10€ με το ΦΠΑ.
B. Την ψήφιση πίστωσης ποσού € 14. 982,10 με το ΦΠΑ σε βάρος του ανωτέρω
Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας του τρέχοντος έτους, για το πιο
πάνω σκοπό.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Εισηγούμαστε την προμήθεια από την εταιρεία OTS. Όπως θα
διαβάσατε και στις τοπικές εφημερίδες ο Δήμος μας, μαζί με άλλους 32 Δήμους,
εντάχθηκε, στο Εθνικό Δημοτολόγιο, το οποίο και θα εφαρμόσει η OTS. Έτσι λοιπόν
εισηγούμαστε να ανατεθεί όλη η μηχανοργάνωση σε αυτή την εταιρία για να έχουμε
και για όλες τις υπηρεσίες μία εταιρία ως υπεύθυνη.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Μιχαηλίδης: Κε Δήμαρχε, ο Δήμος δεν είναι ευχαριστημένος από την
προηγούμενη υποστήριξη που είχαμε από την εταιρία SINGULAR όσο αφορά το
σέρβις και την παροχή υπηρεσιών; Υπάρχουν άλλες εταιρίες, όπως η OTS, οι οποίες
θα μπορούσαν να κάνουν κάλλιστα και αυτές την ίδια δουλειά και να προχωρήσουμε
σε μία διαδικασία διαγωνισμού;
Δήμαρχος: Για ένα χρόνο πρόκειται να γίνει η ανάθεση και όχι για πολλά.
Κάντε το εσείς του χρόνου αυτό που προτείνετε. Εμείς προτείνουμε για ένα χρόνο για
να σας βοηθήσουμε για το Εθνικό Δημοτολόγιο να το αναλάβει η OTS ώστε και οι
διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να τις αναλάβει μία εταιρεία και
όχι, όπως είναι τώρα. Εξάλλου οι υπηρεσίες εισηγούνται να τα αναλάβει η OTS γιατί
αυτή είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο συγκεντρωμένη και να έχουμε ένα πονοκέφαλο,
μία εταιρεία. Να μην έχουμε δύο εδώ μέσα στο Δήμο. Αν δεν θέλετε το αναβάλουμε
και αφήνω να το πάρετε και να κάνετε ότι θέλετε εσείς του χρόνου. Για ένα χρόνο
πάντως θα είναι η σύμβαση.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, νομίζω ότι και οι υπηρεσίες που παρείχε η
προηγούμενη εταιρία, αυτή της οποίας έληξε η σύμβαση, ήταν ικανοποιητικές και
φρονώ ότι και για ακόμη και για λόγους καθαρά ενίσχυσης τοπικής αγοράς, θα
έπρεπε να προτιμήσουμε την συγκεκριμένη εταιρία αν πάμε στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης. Η πρότασή μου είναι να γίνει ένας διαγωνισμός για να δούμε
και ποιες άλλες εταιρίες είναι ικανές να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί δεν είναι
μόνο η OTS. Να γίνει ένας διαγωνισμός και να αξιολογηθούν οι εταιρείες με κάποια
κριτήρια που θα βάλει η υπηρεσία και οι τεχνοκράτες της υπηρεσίας για να δούμε
ποια είναι αυτή η εταιρία, η οποία θα μπορεί να μας παρέχει τις καλύτερες δυνατές
υπηρεσίες.
Δήμαρχος: Αιτιολόγησα κε πρόεδρε στην αρχή της εισήγησής μου για ποιο
λόγο να ανατεθεί στην OTS. Δεν θέλει να το καταλάβει ο κύριος Μιχαηλίδης.
Εισηγούμαι να γίνει η ανάθεση στην εταιρεία OTS.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Γ. Μιχαηλίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:

Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής,
Ε. Σοφιανίδης, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 20-10-2006 έγγραφη προσφορά της εταιρείας ΟΤS.
3.- Ότι η παραπάνω εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα του Εθνικού Δημοτολογίου,
στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος, έχοντας εγκαταστήσει την εφαρμογή Δημοτολογίου,
Εκλογικών Καταλόγων σε πολλούς Δήμους.
4.- Ότι με την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία και τη
μετάπτωση των παλαιών εφαρμογών που διαθέτει σήμερα ο Δήμος στις εφαρμογές
της ΟΤS, ο Δήμος θα πετύχει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης της μηχανογραφικής
υποστήριξης όλων των υπηρεσιών του (συντήρηση ενός server, συντήρηση ενιαίας
βάσης δεδομένων, κοινή εκπαίδευση προσωπικού με κοινό interface, on-line συνεχή
υποστήριξη).
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 10/7134.002
«Εφαρμογές λογισμικού» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
6.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Γ. Μιχαηλίδη.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.-Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την απευθείας προμήθεια από την εταιρεία Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας A.E. (Open Tecnology Servises – O.T.S.) των παρακάτω εφαρμογών
λογισμικού, αντί συνολικού ποσού € 14.982,10 με το ΦΠΑ:
1.- Εφαρμογή Δημοτολογίου.
2.- Εφαρμογή Μητρώου Αρρένων.
3.- Εφαρμογή Εκλογικών Καταλόγων.
4.- Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.
5.- Εφαρμογή Ληξιαρχείου.
6.- Εφαρμογή Μισθοδοσίας.
7.- Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού.
Β) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της παραπάνω
εταιρείας για τη δωρεάν υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών, και λοιπών
απαραιτήτων υπηρεσιών (παραμετροποιήσεις, εκπ/σεις προσωπικού κ.α.)διάρκειας
ενός (1) έτους, που θα συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
Δ) Ψηφίζει ποσό € 14.982,10 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 10/7134.002
«Εφαρμογές λογισμικού» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για να διατεθεί
στην παραπάνω δικαιούχο εταιρεία.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 507 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-11-2006
Ο Δήμαρχος
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