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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 203/2016
Περίληψη
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εφαρμογών
λογισμικού με τη διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης
Σήμερα 18 Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-4-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ.
Κάκαρης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Ι.Παπαγιάννης, Σ.Στουγιάννος
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος,
14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου, 19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα,
33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ.
Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου,
Χ.Κούτρας
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Χ.Κούτρας,
Σ.Ελευθεριάδου, Λ.Ακριβόπουλος, Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Σ.Ελευθεριάδου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 186/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Β.Παπαδόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος,
Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Δ.Κουλουριώτης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 190/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Χειμώνας,
Τ.Χατζηαθανασίου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 194/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ.
Α.Αποστολόπουλος, Δ.Κουλουριώτης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Τ.Χατζηαθανασίου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη
διαδικασία των διαπραγματεύσεων, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. 'Όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και
εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση, αιτιολογημένη έκθεση. Στην
περίπτωση που η αξία της προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200.000
ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται και την επιτροπή ευρωπαϊκών
κοινοτήτων.
2. Όταν τα σχετικά είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων
προτύπων εφαρμογής και μελετών ή ανάπτυξης ή όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί
σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες
στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. Στην περίπτωση όμως παραγωγής ποσοτήτων ικανών να
εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα στο προϊόν ή την απόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης η
διάταξη αυτή δεν ισχύει, εκτός εάν πρόκειται για προϋπολογιζόμενο ποσό προμήθειας μικρότερο
των 200.000 ECU, εκτός ΦΠΑ.
3. Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για όρους που αφορούν στην προστασία
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από
ορισμένο προμηθευτή.
Στους λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας εμπίπτουν
και εκείνοι που άπτονται δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
4. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε
γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς.
Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται
στις αναθέτουσες αρχές.
5. Για τις συμπληρωματικές προμήθειες που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή
και προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση κανονικών προμηθειών ή εγκαταστάσεων ή για
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε
την αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει υλικό με διαφορετικό τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν
ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση.
Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά
γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη.
6. Όταν οι προμήθειες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να
συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας με βάση νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη ή όταν αυτό
απαιτούν βασικά συμφέροντα της ασφάλειας του Κράτους.
Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια, στις περιπτώσεις αυτές, με διαδικασία μέσω
διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση, απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου
για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην
προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και
ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των
αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος
διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως
δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς
τους (άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ "Διαδικασία μέσω
διαπραγμάτευσης" ή "απ' ευθείας ανάθεση" είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας η
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αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους
όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
Ο Δήμος μας, στο παρελθόν, έχει προμηθευτεί την εφαρμογή λογισμικού «Μισθοδοσία –
Διαχείριση Προσωπικού» της εταιρίας OTS την οποία την χρησιμοποιεί το τμήμα Διοικητικού
του Δήμου μας. Με την εφαρμογή του Ν 4354/2015 είναι απαραίτητη η μεταβολή των στοιχείων
του προσωπικού του Δήμου και ειδικά του ηλεκτρονικού μητρώου, η ενημέρωση των
ηλεκτρονικών ατομικών φακέλων καθώς και η ένταξη του προσωπικού στο νέο μισθολογικό
καθεστώς.Για την ταχύτερη εφαρμογή του νόμου και την διευκόλυνση του προσωπικού των
Διοικητικών υπηρεσιώντων Δήμων (γραφείο προσωπικού και μισθοδοσίας), στην εργασία
ενημέρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων και ένταξης στο νέο μισθολογικό καθεστώς, η
κατασκευάστρια εταιρία OTS, του λογισμικού «Μισθοδοσία – Διαχείριση Προσωπικού»,
κυκλοφόρησε νέα εργαλεία αυτοματοποιημένης μαζικής ένταξης στο νέο μισθολογικό καθεστώς.
Η εταιρεία OTS ως δημιουργός των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχει διατηρήσει την
κυριότητα του πηγαίουκώδικά τους καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’
αυτά, με συνέπεια να καθίσταται η μοναδική που μπορεί νόμιμα να παρέχει, η ίδια το απαραίτητο
εργαλείο αυτοματοποιημένης μαζικής ένταξης στο νέο μισθολογικό καθεστώς.
Σύμφωνα με την από 13/4/2016 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, συντρέχουν οι
εξής λόγοι από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ:
1) Προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ήτοι λόγοι προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων των προς προμήθεια ειδών
Με την ίδια ως άνω γνωμοδότηση η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της προμήθειας
«Εφαρμογή Μαζικής Ένταξης στο Νέο Μισθολόγιο (Ν.4354/2015)» (ποσότητα 1τμχ.) από την
εταιρείαΥπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. - OTS A.Eαντί του συνολικού ποσού των
1.440,00 € με ΦΠΑ
Για την δαπάνη αυτή προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσό 50.000,00€ με
Κ.Α. 02.10.7134.004 «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού»Με την αρ. 49/2016 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και με την υπ’ αριθμ189/2016 εγκρίθηκε η
Τεχνική Έκθεση της προμήθειας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο:
Α) να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της διενέργειας της προμήθειας, όπως
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, με απευθείας ανάθεση, επειδή συντρέχουν οι εξής λόγοι
από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ:
1) Προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ήτοι λόγοι προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων των προς προμήθεια ειδών
Είδος

Μ/Μ

Εργαλεία Μαζικής
Ένταξης στο νέο
Μισθολόγιο

Τεμάχιο

Ποσότητα
1

Τιμή
Μονάδας
1.170,73 €

Δαπάνη
1.170,73€

ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

269,27€
1.440,00€

Β) Να αποφασίσει για την ανάθεση ή μη της παραπάνω προμήθειας στην εταιρία
Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. - OTSA.Eμε ΑΦΜ 095372259, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα,
Α.Αποστολόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
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1.- Το από 13-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Το από 13-4-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών του
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
3.- Την υπ’ αριθ. 49 και 189/2016 αποφάσεις της Ο.Ε.
4.- Ότι η εταιρία με την επωνυμία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. – OTS Α.Ε.» ως
δημιουργός των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχει διατηρήσει την κυριότητα του πηγαίου
κώδικα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται η μοναδική
εταιρία που μπορεί νόμιμα να παρέχει το απαραίτητο εργαλείο αυτοματοποιημένης μαζικής
ένταξης στο νέο μισθολογικό καθεστώς.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και στον ΚΑ.02.10.7134.004 «Προμήθεια
εφαρμογών λογισμικού» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 2, 3
και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και του Ν. 4354/2015.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας λογισμικού με τη διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης, για την οποία έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου,
για το έτος 2016.
Β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία «Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας Α.Ε. – OTS Α.Ε.», με ΑΦΜ 095372259 (ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης), της προμήθειας
λογισμικού, με το συνολικό ποσό των 1.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

ΑΔΑ: ΩΒΚ6Ω9Ο-0ΧΠ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 203 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

