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Βέροια 19 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής, έγκριση μελέτης, τρόπου ανάθεσης και καθορισμός 
των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Συντήρησης 
& Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών 
υπηρεσιών Δήμου Βέροιας». 

Οι Διοικητικές και Οικονομικές 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 
της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  
[…]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) στόχος 
της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει 
εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 
τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης»
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Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής 
των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, 
και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) όπου η δυνατότητα 
ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την 
παράγραφο 6, β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 2, ή γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην 
περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο 
εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η 
διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, 
και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της 
σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία 
διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 
ανάθεση της σύμβασης»

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 
άρθρο 61.»

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για την σύναψη της σύμβασης «Συντήρηση και 
υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου 
Βέροιας» καθώς οι εφαρμογές και οι χρήστες αυτών χρίζουν υποστήριξης, την οποία 
προσφέρει η ίδια η κατασκευάστρια εταιρία και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στη 
μελέτη παροχής υπηρεσιών. Με το αριθμ.πρωτ. 17665/26-6-2018 έγγραφο της, η εταιρεία 
«Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε.» και με θέμα «Βεβαίωση αποκλειστικότητας και 
Πνευματικών Δικαιωμάτων των εφαρμογών ΟΤS», 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.

Το τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου μας συνέταξε την 
από 28 Σεπτεμβρίου 2020 Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών για την ανωτέρω υπηρεσία, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. Στην παραπάνω μελέτη (Κωδικός CPV: 72261000-
2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού) αναλυτικότερα αναφέρεται ότι η υπηρεσία έχει ως 
αντικείμενο την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
οικονομικών και διοικητικών που είναι εγκατεστημένες στον Δήμο, καθώς και των 
αναγκαίων εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής, για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των 32.559,67 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Στον ΚΑ:02.10.6266.001 του  
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας του οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί 
εξειδικευμένη πίστωση 45.000 ευρώ, για την εργασία «Συντήρηση Εφαρμογών 
λογισμικού».

Με την αριθμ. 901/30-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΩΗΩ9Ο-55Δ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Δημάρχου μας, αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης 
και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2020 πίστωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 
έγκριση της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών 
και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 
τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης.
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Λαμβάνοντας υπόψη :
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007382611.
 την 901/30-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑΜ: 

20REQ007637061 και ΑΔΑ: Ψ7ΩΗΩ9Ο-55Δ.
 τις ανάγκες του Δήμου
 την εγγεγραμμένη πίστωση στον οικείο ΚΑ του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
 την από 28 Σεπτεμβρίου 2020 Μελέτη παροχής της υπηρεσίας «Συντήρηση και 

υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου 
Βέροιας».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:
α) Για την έγκριση διενέργειας της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και 

υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών 
Δήμου Βέροιας», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν 

β) Για την έγκριση της από 28-9-2020 μελέτης της υπηρεσίας «Συντήρηση και 
υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών 
Δήμου Βέροιας» του τμήματος ΤΠΕ, οι οποίες επισυνάπτεται στη παρούσα.

γ) Να καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 
Υποβολή Προσφοράς της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας», όπως αυτοί 
αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.

δ) Να συγκροτήσει την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως εξής:
Α/Α Τακτικά μέλη

1 Τριγώνης Γρηγόριος
2 Γκόσκινος Σωτήρης
3 Καραλή Ασπασία

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Κουκουλάκης Κώστας
2 Παλαμούτη Χαριτίνη
3 Κελεσίδου Σοφία

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τριγώνης Γρηγόριος.
Αναπληρωματικός του Προέδρου ορίζεται ο Κουκουλάκης Κώστας.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Καραλή Ασπασία με αναπληρώτριά της την 

Κελεσίδου Σοφία.
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. 
(άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 

Ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής 
Πολιτικής και Καινοτομίας

Καλλίστρατος Γρηγοριάδης


