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Βέροια 26 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: α) Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη
εφαρμογών λογισμικού», β) Έγριση της μελέτης και γ) Καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης της υπηρεσίας..

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας, για την εύρυθμη λειτουργία τους, χρησιμοποιούν
εφαρμογές λογισμικού τις οποίες προμηθεύτηκαν σε διάφορες περιόδους, από τη
κατασκευάστρια εταιρία OTS.

Οι εφαρμογές αυτές καθώς και οι χρήστες αυτών χρίζουν υποστήριξης, την οποία
προσφέρει η ίδια η κατασκευάστρια εταιρία και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη
παροχής υπηρεσιών.

Στην Τεχνική έκθεση της παραπάνω μελέτης (Κωδικός CPV: 72267000-4 Υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής λογισμικού) αναλυτικότερα αναφέρεται ότι η μελέτη αυτή έχει ως
αντικείμενο την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στον Δήμο,
καθώς και των αναγκαίων εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής, για το έτος 2018.

Η χρηματοδότηση της δαπάνης είναι από ιδίους πόρους από τον ΚΑ 02.10.6266.001
Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές

αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) Την από 22/6/2018 μελέτη παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών

λογισμικού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 27.475,67 ευρώ που συνέταξε το τμήμα
Τ.Π.Ε. του Δήμου Βέροιας

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1 και 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
σύμφωνα με τις οποίες «το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου

οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και «1. Η
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), β) (…), γ) (..), δ) αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (…), αντίστοιχα.

Γ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 32, παρ.2β,
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περίπτωση γγ σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) (..), β) εάν τα έργα , τα
αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό
φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) (……), ββ) (…), γγ) προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.

Δ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 17665/26-6-2018 έγγραφο της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής
Τεχνολογίας Α.Ε. με θέμα «Βεβαίωση αποκλειστικότητας και Πνευματικών Δικαιωμάτων
των εφαρμογών ΟΤS». Με το έγγραφο αυτό η εταιρεία βεβαιώνει δηλώνει ότι διαθέτει
την κυριότητα του πηγαίου κώδικα καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
του πληροφοριακού συστήματος. Επίσης δηλώνει ότι οι υπηρεσίες συντήρησης του
λογισμικού παρέχονται στο Νομό Ημαθίας αποκλειστικά και μόνο από αυτήν.

Ε) Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 02.10.6266.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 έχει
προβλεφθεί σχετική πίστωση για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας,

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

α) για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και υποστήριξη
εφαρμογών λογισμικού» σύμφωνα με την από 22-6-2018 επισυναπτόμενη μελέτη του
τμήματος Τ.Π.Ε.

β) για την έγκριση της από 22-6-2018 μελέτης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη
εφαρμογών λογισμικού» του τμήματος ΤΠΕ.

γ) να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας, η οποία μπορεί να γίνει με απευθείας
ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016 περί
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω
προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας.
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