
 

 

  

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 17/02-08-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 

10586/29-07-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Δ.Σ. Τσικνάκης Γεώργιος δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 91/27-05-2019 

Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Ο Δ.Σ. Μαυράκης Γεώργιος προσκλήθηκε κανονικά στη συνεδρίαση λόγω κατάθεσης προσφυγής στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά 

(27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Νικολακάκης Ιωάννης                                                                 1.  Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη 

2. Μαυράκης Γεώργιος                                                                   2.  Τσικνάκη Αλεξάνδρα 

3. Χουστουλάκης Φανούριοςιος                                                   3.  Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή 

4. Κουτεντάκης Χαράλαμπος                                                         4.  Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

5. Πουλινάκης Μανούσος                                                              5.  Μανιαδάκης Ιωάννης 

6. Χαριτάκης Εμμανουήλ                                                                6.  Κουλεντάκης Ιωάννης 

7. Ξηρουδάκης Ιωάννης                                                                  7.  Φραγκιαδάκης Διονύσιος 

8. Κουκουλάκης Ιωάννης                                                                8.  Καμπουράκης Σάββας 

9. Κουρτάκης Νικόλαος                                                                  9.  Σπινθάκης Μιχαήλ 

10. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας                                                             10. Παπουτσάκης Νικόλαος 

11. Φασομυτάκης Ιωάννης 

12. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

13. Καργάκης Νικόλαος 

14. Κοκαράκης Χαρίλαος 

15. Μερωνιανάκης Γεώργιος 

16. Μανιουδάκης Κων/νος 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ο 

γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι έχουν  

                  προκύψει οκτώ θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος.   

                  Λαμβάνοντας υπόψη μας τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α') (όπως  

                  τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014), ορίζεται ότι:  «Ένα (1) μήνα  

                  πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό  

                  συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και  

                  απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»,   

η παρούσα απόφαση απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα την παρούσα περίοδο, για το λόγο ότι οι 

εφαρμογές αυτές αποτελούν απαραίτητα εργαλεία τόσο των Διοικητικών και όσο και των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου αφού χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους υπηρετούντες υπαλλήλους για την 

καταγραφή, δρομολόγηση και διεκπεραίωση καθημερινών και περιοδικών εργασιών του Δήμου. 

Ως εκ τούτου άμεση και επιτακτική κρίνεται η ανάγκη σύναψης συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης των εν λόγω προγραμμάτων ούτως ώστε ο Δήμος να χρησιμοποιεί τις τελευταίες εκδόσεις των 

εφαρμογών οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι εφαρμογές ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία και 

μεριμνούν για την συνεχή αφαίρεση/αναίρεση αστοχιών/ελαττωμάτων ή αποκλίσεων από τις προδιαγραφές. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: Ω32ΩΩΗ1-ΡΓΙ



 

 

  

                  Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης. 

                        

Θέμα: 8ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση του προϋπολογισμού για Εργασίες Συντήρησης – 

Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες 

Λειτουργικής Υποστήριξης. 

    

Αριθμ. Απόφασης: 145/2019 

 

Ο Αντιδήµαρχος. κ. Μαυράκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέµα και είπε: 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή στην αριθµ. 131/2019 απόφαση της αναφέρει τα εξής: 
 

Στον Καλλικρατικό Δήμο Φαιστού είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι εφαρμογές: (α) Μισθοδοσίας – 

Ενιαίου Μισθολογίου και (β) Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου οι οποίες, έχουν προκύψει από τη Μελέτη 

Εφαρμογής, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών 

Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου, για την εφαρμογή του Προγράμματος 

Καλλικράτης». 

Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν απαραίτητα εργαλεία τόσο των Διοικητικών και όσο και των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου αφού χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους υπηρετούντες υπαλλήλους για την 

καταγραφή, δρομολόγηση και διεκπεραίωση καθημερινών και περιοδικών εργασιών του Δήμου. 

Ως εκ τούτου άμεση και επιτακτική κρίνεται η ανάγκη σύναψης συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης των εν λόγω προγραμμάτων ούτως ώστε ο Δήμος να χρησιμοποιεί τις τελευταίες εκδόσεις των 

εφαρμογών οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι εφαρμογές ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία και 

μεριμνούν για την συνεχή αφαίρεση/αναίρεση αστοχιών/ελαττωμάτων ή αποκλίσεων από τις προδιαγραφές. 

  Για  την  παραπάνω  σύναψη   σύμβασης    δεν  υπάρχει εγγεγραμμένη   πίστωση   στον προϋπολογισμό  του 

οικονομικού έτους  2019.  Λόγω  της  σοβαρότητας  του θέματος   για  την  εξασφάλιση  της  εύρυθμης 

λειτουργίας  της  υπηρεσίας    προτείνεται : 

   1. Η  τροποποίηση  του προϋπολογισμού,  η  μεταφορά  από τους  κάτωθι ΚΑΕ: 

• 70.6266.0002 με τίτλο  αναβάθμιση  ιστοσελίδας   Δήμου Φαιστού  ποσού 9.300 

• 30.7134.0002 με  τίτλο  προμήθεια   λογισμικού για  δίκτυα     ποσού 3.000 

2. Η  εγγραφή  τους  μέσω  του αποθεματικού  στον  ΚΑΕ των  εξόδων   : 10.6117.0002 ποσού  12.300 με  τίτλο 

«Εργασίες Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες 

Λειτουργικής Υποστήριξης» 

  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των 

μελών της, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά για  

 

1. Την  τροποποίηση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου ,  με μεταφορά  από τους  κάτωθι 

ΚΑΕ: 

• 70.6266.0002 με τίτλο  αναβάθμιση  ιστοσελίδας   Δήμου Φαιστού  ποσού 9.300 

• 30.7134.0002 με  τίτλο  προμήθεια   λογισμικού για  δίκτυα     ποσού 3.000 

2. Την   εγγραφή  τους  μέσω  του αποθεματικού  στον  ΚΑΕ των  εξόδων   : 10.6117.0002 ποσού  12.300 με  

τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες 

Λειτουργικής Υποστήριξης» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος 

ΑΔΑ: Ω32ΩΩΗ1-ΡΓΙ



 

 

  

2. Την  τροποποίηση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου ,  με μεταφορά  από τους  κάτωθι 

ΚΑΕ: 

• 70.6266.0002 με τίτλο  αναβάθμιση  ιστοσελίδας   Δήμου Φαιστού  ποσού 9.300 

• 30.7134.0002 με  τίτλο  προμήθεια   λογισμικού για  δίκτυα     ποσού 3.000 

3. Την   εγγραφή  τους  μέσω  του αποθεματικού  στον  ΚΑΕ των  εξόδων   : 10.6117.0002 ποσού  12.300 με  

τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες 

Λειτουργικής Υποστήριξης» 

 

 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                                       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Μαυράκης Γεώργιος, 2)Χουστουλάκης Φανούριος, 3)Κουτεντάκης Χαράλαμπος, 4)Πουλινάκης 

Μανούσος, 5)Χαριτάκης Εμμανουήλ, 6)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 7)Κουκουλάκης Ιωάννης, 8)Κουρτάκης 

Νικόλαος, 9)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 10)Φασομυτάκης Ιωάννης, 11)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 12)Καργάκης 

Νικόλαος, 13)Κοκαράκης Χαρίλαος, 14)Μανιουδάκης Κων/νος. 

                Ακριβές Απόσπασμα 

                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

                                           ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: Ω32ΩΩΗ1-ΡΓΙ
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