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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 189/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/3/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
6/27-3-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:9148/3-4-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός του τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής
Υποστήριξης και Βελτίωσης του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του
∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 8088/21-3-2014 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

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μπατζιάκας Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), 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.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό του τρόπου ανάθεσης των
υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Οικονοµικού
Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014 και έγκριση υπογραφής
της σχετικής σύµβασης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κορκόντζελου Κων/νου, η οποία
έχει ως εξής:
“Ο ∆ήµος Καρδίτσας προτίθεται να προχωρήσει στην υπογραφή Σύµβασης ανάθεσης των
υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Οικονοµικού
Πληροφοριακού Συστήµατος του. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους έως την 31/12/2014. Για το σκοπό αυτό προτίθεται να προσφύγει στην
εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 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
Α. Οι εφαρµογές που λειτουργούν στο Οικονοµικό Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ήµου
Καρδίτσας και για τις οποίες θέλουµε να αναθέσουµε τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των Οικονοµικών 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
• ∆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
Β. 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 (σχετική η από 14/05/2012
επιστολή της εν λόγω εταιρείας προς τον ∆ήµο Καρδίτσας για την Άδεια Χρήσης Τελικού
Χρήστη η οποία και επισυνάπτεται). Σύµφωνα µε τις άδειες χρήσης της κατασκευάστριας
εταιρείας, οι εφαρµογές αυτές υποστηρίζονται και συντηρούνται αποκλειστικά και µόνο από
εταιρείες που αποτελούν εξουσιοδοτηµένους και πιστοποιηµένους αντιπροσώπους της για
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. Για τους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων Γρεβενών και
Ιωαννίνων τέτοια εταιρεία είναι µόνο η ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.
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Γ. Ο ∆ήµος Καρδίτσας διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό Πληροφορικής. Για την διασφάλιση
όµως της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας των παραπάνω εφαρµογών στις
αντίστοιχες Υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας (κεντρικές υπηρεσίες και αποκεντρωµένες στις
∆ηµοτικές Ενότητες) µε ορθό και αποτελεσµατικό τρόπο, κρίνεται αναγκαίο, να
χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά οι υπηρεσίες από τους εξειδικευµένους και εγκεκριµένους
προγραµµατιστές/αναλυτές και έµπειρους τεχνικούς συµβούλους της εταιρίας ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ.
Επίσης θα πρέπει να συνεκτιµηθούν σε µια τέτοια απόφαση και το γεγονός της ραγδαίας
τεχνολογικής εξέλιξης (υλικό και λογισµικό Η/Υ) και το γεγονός των συνεχόµενων
µεταβολών σε θεσµικό επίπεδο της λειτουργίας των ΟΤΑ και των πολλαπλών υποχρεώσεων
για αποστολή ποικίλων στατιστικών και ενηµερωτικών στοιχείων σε φορείς και υπουργεία
που επιβάλλουν και ανάλογες κάθε φορά αλλαγές στη λειτουργία των εφαρµογών αυτών και
βεβαίως της ποσότητας και πολυπλοκότητας των παραπάνω εφαρµογών.
∆. Οι παραπάνω υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Πληροφοριακού
Συστήµατος των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας και οι οποίες πρέπει να
παρασχεθούν εντός του έτους 2014, σχετίζονται µε το πλαίσιο της κάλυψης της ανάγκης
της βέλτιστης αξιοποίησης της υλοποιηθείσας υποδοµής σε πληροφοριακά συστήµατα όχι σε
έναν ελεγχόµενο τοπολογικά και γεωγραφικά χώρο όπως είναι το κτήριο του ∆ηµαρχείου
Καρδίτσας, αλλά σε πολλά σηµεία της πόλης (αποκεντρωµένες υπηρεσίες) και σε µια
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (∆ηµοτικά Καταστήµατα στις ∆ηµοτικές Ενότητες του
Καλλικράτειου ∆ήµου Καρδίτσας). Τα αντικείµενα που είναι απαραίτητο να καλύπτονται στη
βάση των αναγκών των αντίστοιχων Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, ακολουθούν τον εξής
θεµατικό άξονα:
• Αναβάθµιση των εφαρµογών µε τις όποιες νέες εκδόσεις λογισµικού εκδώσει ο
κατασκευαστής του.
• Ανάλυση νέων απαιτήσεων µε την συµµετοχή του προσωπικού του ∆ήµου Καρδίτσας,
µε στόχο τη βελτίωση της χρήσης των εφαρµογών.
• Παραµετροποίηση των εφαρµογών,
οργάνωση και έλεγχος των λειτουργιών
ρουτίνας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή ροή εντολών και αναφορών των
Πληροφοριακών Συστηµάτων και των υποσυστηµάτων του. Η παραµετροποίηση εκτός
των άλλων απαιτείται, κάθε φορά που έχουµε αλλαγές ή ζητηθεί υλοποίηση
συγκεκριµένης σχεδίασης. Σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής νοµοθεσίας τότε θα
γίνεται διερεύνηση µόνο σε εκείνα τα σηµεία που εντοπίζονται προβλήµατα.
• Προσαρµογή των εφαρµογών και ειδικότερα των Βάσεων ∆εδοµένων στην ανάγκη
διασύνδεσης µε Εθνικές Βάσεις (π.χ. ΟΠΣ, Στατιστικά κλπ). Πλήρης έλεγχος της
καλής λειτουργίας και άµεσης ανταπόκρισης αυτών των διαδικασιών.
• Συντήρηση των εφαρµογών και έλεγχος των δεδοµένων.
• Έλεγχο, προετοιµασία και ασφαλή διακίνηση δεδοµένων των συγκεκριµένων Βάσεων
των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην διαδικτυακή πύλη (Portal) του ∆ήµου
(π.χ. Πρωτόκολλα, Ηλεκτρονικές Πληρωµές, Ανακοινώσεις κλπ).
• Τακτικοί και έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι.
• Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύµητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν
από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειµένου κλπ, µε τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους των εφαρµογών. Λειτουργία αυτόµατου µηχανογραφικού
συστήµατος ελέγχου και συµφωνιών.
• ∆ηµιουργία των εκτυπωτικών φορµών που χρησιµοποιούν οι εφαρµογές, ανάλογα µε
τις απαιτήσεις των υπηρεσιών και της νοµοθεσίας.
• Μεταφορά υπολοίπων και συνδέσεων µε µαζικές κινήσεις, που θα υποδεικνύεται σε
κάθε περίπτωση από τους υπευθύνους των αντίστοιχων Υπηρεσιών.
• Έλεγχο ασφάλειας δεδοµένων και δηµιουργία κυκλώµατος δικαιωµάτων χρηστών και
παρακολούθησης ιστορικού για λόγους ασφάλειας.
• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου Καρδίτσας στη χρήση των
πληροφοριακών συστηµάτων και απαιτήσεων µε στόχο την άµεση αξιοποίηση τους.
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Τακτικές επισκέψεις για κάθε σοβαρό πρόβληµα και άµεση ανταπόκριση εντός
24/ώρου µε επί τόπου παρουσία.
• Επί τόπου εγκατάσταση κάθε νέας version καθώς και εργασίες λήψης, αποστολής,
αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρµογών σε περίπτωση προβληµάτων.
• Υποστήριξη για εξαγωγή δεδοµένων και αποτελεσµάτων.
• Απλή τροποποίηση ή διόρθωση καταστάσεων.
• Αντιµετώπιση εκτάκτων προβληµάτων και έλεγχος.
• Υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού σε θέµατα της εφαρµογής, εκπαίδευση,
συµβουλές στον τρόπο λειτουργίας, τηλεφωνική και επί τόπου υποστήριξη αποµακρυσµένη διαχείριση.
• Πλήρης µηχανογραφική υποστήριξη για το ∆ιπλογραφικό, όσον αφορά εκπαιδεύσεις,
στήριξη εξωτερικών συνεργατών κλπ.
• Κωδικοποίηση, ψηφιακή αποτύπωση και µηχανογραφική επεξεργασία παγίων.
• Αυτόµατη εξαγωγή µηνιαίων ισοζυγίων και οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης
(ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κ.τ.λ)
• Αυτόµατη σύνδεση των κωδικών προϋπολογισµού µε κωδικούς αναλυτικής λογιστικής
για µηχανογραφική εξαγωγή δεικτών κοστολόγησης.
• Εξαγωγή αριθµοδεικτών και στατιστικών στοιχείων προς όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, και προς κάθε υπεύθυνο ενδιαφερόµενο.
∆ιαδικασία - Νοµικό πλαίσιο
Α. 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.
Β. Στο άρθρο 25 του Π∆ 60/2007 αναφέρεται ότι οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: ….......
1.β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία
αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο
οικονοµικό φορέα.......”
Μπορεί ο ΟΤΑ να αναθέσει απευθείας, την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού (και για
ποσά συµβάσεων άνω του επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου). 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 οποιαδήποτε
απόφαση, 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.
Γ. Σύµφωνα όµως µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν.4146/18.04.2013, η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
απαιτείτε µόνο για ποσά συµβάσεων πάνω από 211.000 ευρώ (άρθρο 6 ΠΑ 60/07)
∆. 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.
Ε. 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
•
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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 VIΤµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Εποµένως, σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, νόµιµα µπορεί να καταρτισθεί Σύµβαση
Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Οικονοµικού Πληροφοριακού
Συστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2013, µε την εξαιρετική διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον αυτές ανατίθενται
στην εταιρεία που τις έχει εγκαταστήσει και διατηρεί σ' αυτές την αποκλειστική κυριότητα
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Ζητείται από το Σώµα:
1. Να εγκρίνει την προσφυγή του ∆ήµου Καρδίτσας στην εξαιρετική διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης για υπογραφή Σύµβασης Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και
Βελτίωσης του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος
2014.
2. Να εγκρίνει την υπογραφή Σύµβασης Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης
του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014 µε την
εταιρεία MENTAL ΑΕ έναντι ποσού 40.000 ευρώ (µε ΦΠΑ 23%), σύµφωνα µε την υπ' αρ.
4681/21.02.2014 προσφορά της.”
2.Την προσφορά της εταιρείας ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ.
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε οµόφωνα
1.Εγκρίνει την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπογραφή
σύµβασης Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Οικονοµικού
Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014.
2.Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και
Βελτίωσης του Οικονοµικού Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το
έτος 2014 µε την εταιρεία ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ έναντι του ποσού των 40.000 ευρώ (µε ΦΠΑ
23%) σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 4681/21.02.2014 προσφορά της.
3.Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστόµου Παπαλό για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ.
Παπαγεωργίου, Ευαγγελακόπουλος, Σουφλάκος και Γιοβάνης λόγω αποχώρησής τους
από τη συνεδρίαση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΗΓΩΕΗ-6ΞΚ

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 189/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

