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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               23.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  286/2020 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω 

αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση των 

υπηρεσιών «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», αριθμ. μελέτης 010/20. Συγκρότηση 

τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση. 

 
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17008/18-

09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Ράπτου Όλγα  (μέλος).  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο θέμα  το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 ήτοι «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την 

εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας..» 

2. Του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 

3. Του άρθρου 32την παρ.2 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 
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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» 

4. 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» 

5. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016 αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ήτοι «7. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

κατά το άρθρο 61…» 

 

Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την με αριθμ. 010/20 μελέτη από το Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΑΔΑΜ: 20REQ007344945/21-09-20) 

2. Την με αριθμ. 484/20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΘΓ8ΩΨΕ-ΤΗΒ) 

3. Την ανάγκη για την ανάθεση των υπηρεσιών αναβάθμισης εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

 

Α) Να εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/16,  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.  

 

Β) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν. 

 

Γ) Να καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως αυτοί αναφέρονται στο 

σχέδιο πρόσκλησης. 

 

Δ) Να συγκροτήσει την τριμελή Επιτροπή για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις 

υπηρεσίες του Δήμου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, ως εξής: 
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Η ανωτέρω 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). 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/16,  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω 

αποκλειστικότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, οι αναβαθμίσεις στις εφαρμογές που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και χρησιμοποιεί ο 

Δήμος, παρέχονται είτε από τις κατασκευάστριες εταιρίες των εφαρμογών που κατέχουν και τον αντίστοιχο 

πηγαίο κώδικα είτε μέσω παραχώρησης από αυτές σε εξουσιοδοτημένους διανομείς. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

εταιρίες κατέχουν τη δομή, τις λειτουργίες και τους αλγόριθμους και εν γένει την πρόσβαση στη μυστική 

προγραμματιστική γνώση ή οποία αποτελεί και πνευματική τους ιδιοκτησία. Η γνώση αυτή κατέχεται είτε από την 

κατασκευάστρια εταιρία είτε μέσω εξουσιοδοτημένου από αυτήν μεταπωλητή-διανομέα  και σε καμία περίπτωση 

δεν έχει προβεί στη μεταβίβαση σε τρίτους του έργου της συντήρησης, βελτίωσης και παροχής νέων εκδόσεων. 

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί από την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης του κατασκευαστή. O Δήμος 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης για λογαριασμό του οποίου δημιουργήθηκαν τα προγράμματα αυτά που χρησιμοποιεί, 

δεν απέκτησε την κυριότητα του πηγαίου κώδικά τους και, κατ' επέκταση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

σ' αυτά, γεγονός που αποκλείει τη δυνατότητά του να αναθέτει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 

οποιονδήποτε άλλο τρίτο πάροχο και για το λόγο αυτό ενδεχόμενη αλλαγή αναδόχου θα υποχρέωνε το Δήμο να 

δεχτεί εργασίες ή υπηρεσίες με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από τις ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές τα 

οποία θα ήταν ασυμβίβαστα με αυτές και θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές και οικονομικές δυσχέρειες. 

Επιπλέον, η ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, των υπηρεσιών υποστήριξης των 

ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών στο δημιουργό τους  ενισχύεται και από το γεγονός ότι μόνο αυτός διαθέτει τα 

απαραίτητα updates και τις άδειες παραχώρησης (release) προκειμένου οι εφαρμογές να λειτουργούν 

απρόσκοπτα. 

 

Β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν. 

 

Γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως αυτοί αναφέρονται στο 

σχέδιο πρόσκλησης. 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Κόγκας Κωνσταντίνος ΠΕ Πληροφορικής 

2 Ζαχαριάδης Δημήτριος ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

3 Χατζηαθανασίου Ελισάβετ ΠΕ Πληροφορικής 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Ζαφειριάδου Χρυσούλα ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού 

2 Δημόκα Αναστασία ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού 

3 Παντουλάρη Φωτεινή ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 
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Δ) Εγκρίνει τη συγκρότηση  τριμελούς Επιτροπής για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Αναβάθμιση εφαρμογών για 

όλες τις υπηρεσίες του Δήμου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανωτέρω 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). 

 

 

  Ε) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  286/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  24.9.2020  

         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Κόγκας Κωνσταντίνος ΠΕ Πληροφορικής 

2 Ζαχαριάδης Δημήτριος ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

3 Χατζηαθανασίου Ελισάβετ ΠΕ Πληροφορικής 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Ζαφειριάδου Χρυσούλα ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού 

2 Δημόκα Αναστασία ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού 

3 Παντουλάρη Φωτεινή ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 
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