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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 189/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/4/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
11/16-4-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
   Αριθ. Πρωτ.: 10259/25-4-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

                  
Τρόπος ανάθεσης των Υπηρεσιών “ Συντήρηση, Τεχνική υποστήριξη και Βελτίωση 
του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου “ για το έτος 2013. 
  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9104/12-4-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Μουζιούρας Νικόλαος 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  21) Γεννάδιος Ιωάννης   

4) Γούλας Σωτήριος  22) Ντελής Ιωάννης  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  24) Σουφλάκος Βασίλειος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  25) Τέγος Χρήστος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  26) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  27) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  28) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μαρκινός Αθανάσιος  29) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  31) Χάρµπας Θωµάς  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος    
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16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      

---------------------------   

  

     Εισηγούµενη το θέµα η κα Πρόεδρος, ανέφερε ότι ο ∆ήµος Καρδίτσας 
προτίθεται να προχωρήσει στην διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση, 
Τεχνική υποστήριξη και Βελτίωση του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του 
∆ήµου“. Επειδή ο προϋπολογισµός του κόστους της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό 
του ορίου της απευθείας ανάθεσης, η ανάθεση πρόκειται να γίνει  µε τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης λόγω αποκλειστικότητας των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
λογισµικών που έχει στην κατοχή του ο ∆ήµος. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
παρασχεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013. 
 

 Στην συνέχεια κ κα Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον αναπληρωτή προϊστάµενο 
της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου Καρδίτσας κο 
Κων/νο Κορκόντζελο, ο οποίος ανέγνωσε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καρδίτσας την ακόλουθη εισήγηση : 
 

“Ο ∆ήµος Καρδίτσας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
του ∆ήµου. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους έως την 31/12/2013. Για το σκοπό αυτό  προτίθεται να προσφύγει στην 
εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου, παρόλο που το  κόστος της ανάθεσης υπερβαίνει τα 
επιτρεπόµενα χρηµατικά όρια της απευθείας ανάθεσης. Για την αιτιολόγηση αυτής της 
επιλογής, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία : 
 
 

Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης 
 

Οι εφαρµογές που λειτουργούν στο Οικονοµικό Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ήµου 
Καρδίτσας και για τις οποίες θέλουµε να αναθέσουµε τις παραπάνω υπηρεσίες 
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των οικονοµικών και διοικητικών διαχειριστικών 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας και ανά λειτουργική περιοχή είναι οι εξής: 
 

Λειτουργική Περιοχή : ∆ιοικητική Υποστήριξη 
•  ∆ιαχείριση Ανθρωπίνου Προσωπικού 
•  Μισθοδοσία 

Λειτουργική Περιοχή : Οικονοµική και Λογιστική ∆ιαχείριση 

••••  Γενική / Αναλυτική Λογιστική 

••••  Λογιστική ΟΤΑ (∆απάνες – Έσοδα – Ταµείο - Εισπράκτορες) 

••••  ∆ιαχείριση Παγίων 

••••  ∆ιαχείριση Χρεογράφων 
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••••  ∆ιαχείριση Αποθηκών – Προµηθειών 

••••  ∆ιπλογραφικό Σύστηµα 

••••  Στατιστικά υποδείγµατα 
Λειτουργική Περιοχή : ∆ηµοτικοί Πρόσοδοι 

•  Κλήσεις παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
•  Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
•  Άδειες Καταστηµάτων 
•  Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων 
•  ∆ηµοτική Περιουσία 
•  ∆ηµοτικές Παροχές 

 

Τις παραπάνω εφαρµογές µε νόµιµες διαδικασίες τις προµηθεύτηκε σταδιακά ο ∆ήµος 
Καρδίτσας σε βάθος χρόνου δέκα και πλέον ετών. Είναι αποκλειστικά προϊόντα της 
κατασκευάστριας εταιρείας “ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε .” η οποία 
διατηρεί το δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο κώδικα. Οι εφαρµογές 
αυτές υποστηρίζονται και συντηρούνται αποκλειστικά και µόνο από εταιρείες που 
αποτελούν εξουσιοδοτηµένους και πιστοποιηµένους αντιπροσώπους της παραπάνω 
εταιρείας και για τους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων Γρεβενών και Ιωαννίνων τέτοια 
εταιρεία είναι µόνο η ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.  
 

∆ιαδικασία - Νοµικό πλαίσιο 
 

••••  Για την παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους ΟΤΑ, έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και οι ρυθµίσεις του Ν. 3731/2008, εφόσον βέβαια 
η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό όριο ένταξης της 
παροχής υπηρεσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (200.000 ευρώ χωρίς 
το ΦΠΑ), οπότε ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και της αριθµ. 
2004/18/ΕΚ Οδηγίας. 

 

••••  Μπορεί ο ΟΤΑ να αναθέσει απευθείας, την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως 
ποσού (και για ποσά συµβάσεων άνω του επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου), µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
υφίστανται εξαιρετικοί λόγοι τεχνικοί, καλλιτεχνικοί ή σχετικοί µε την 
προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, που καθιστούν την εκτέλεση των 
υπηρεσιών δυνατή µόνο από συγκεκριµένο πάροχο (σχετικές οι αριθµ. 
129/2005 πράξη του IV Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 5/2012 πράξη 
του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Στην περίπτωση αυτή και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011, πριν την απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία παρέχεται εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την παραλαβή του σχεδίου απόφασης. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 
ο ΟΤΑ, πρέπει να αποδεικνύει την ύπαρξη αυτών των λόγων που καθιστούν 
επιβεβληµένη και αναγκαία την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας 
µόνο από ορισµένο πάροχο. 

 

••••  Σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ε' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 “....η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις.” 
Επίσης σύµφωνα µε την αριθµ. 384/2011 πράξη του Ζ' Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αποκλειστικά 
αρµόδια για την διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δηµοπρασιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αναθέσεων µε ή χωρίς διαπραγµάτευση. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να την υποκαταστήσει, µε την προϋπόθεση όµως 
τήρησης των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
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••••  Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του Ν. 3522/2006, το λογισµικό 
πρόγραµµα ηλεκτρονικών υπολογιστών και η ενηµέρωσή του θεωρούνται, 
πλέον ως παροχή υπηρεσίας. 

 

••••  Στις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (περί πνευµατικής ιδιοκτησίας) όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το Ν. 2557/1997 και Ν. 2819/2000 εµπίπτουν 
τα λογισµικά προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον είναι πρότυπα, 
προσωπικά δηλ. δηµιουργήµατα των δηµιουργών τους. Επίσης οι παραπάνω 
διατάξεις εφαρµόζονται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις τεχνικής υποστήριξης ή 
αναβάθµισης του ήδη εγκατεστηµένου πρωτότυπου προγράµµατος λογισµικού, 
που µπορούν να γίνουν µόνο από τον δηµιουργό του, ο οποίος έχει και το 
δικαίωµα της εκµετάλλευσής του (σχετικές οι αριθµ. 152/2004 και 80/2006 
πράξεις του IV Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και η αριθµ. 
61/2004 πράξη του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

 

Εποµένως, σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, νόµιµα µπορεί να καταρτισθεί Σύµβαση 
Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Αναβάθµισης εφαρµογών λογισµικού µε την 
εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, εφόσον αυτές ανατίθενται στην εταιρεία που τις έχει εγκαταστήσει και 
διατηρεί σ' αυτές την αποκλειστική κυριότητα των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας.” 
 
 

Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, αφού άκουσαν την Πρόεδρο και τον 
εισηγητή και µετά από διαλογική συζήτηση 
 

 

Αποφάσισαν Οµόφωνα 
 

 

 Εγκρίνουν την διενέργεια ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση, Τεχνική 
υποστήριξη και Βελτίωση του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου» 
µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευµατικών 
δικαιωµάτων από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας, αφού προηγηθεί η 
έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συµµετείχαν οι    
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  κ.κ.  Αρχοντής , Ντελής και Σουφλάκος  λόγω αποχώρησής 
τους από τη συνεδρίαση. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
189/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


