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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
προς τον Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 
                   

ΘΕΜΑ: Ανάθεση λόγω αποκλειστικού δικαιώματος της εργασίας για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, 
Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού». 
 
 
Με την υπ' αριθμ. 83/11-04-2017 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα διενέργειας της εν θέματι  εργασίας. 
  
Με την 182/4-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε: α) η έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών  της εν θέματι  εργασίας, β) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση 
της πίστωσης, γ) η ανάθεση εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας να γίνει με την διαδικασία της 
απ’ ευθείας ανάθεσης, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου. 
 
Με την αριθμ. πρωτ. 6988/28-03-2016 Σύμβαση οι Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής 
υποστήριξης των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ που είναι αναγκαίες για 
την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων έχουν ανατεθεί στην εταιρία  «UniSystems 
συστήματα πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Uni 
Systems Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, ΤΚ 17671 
Καλλιθέα με Α.Φ.Μ. 094029552 – ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά. Η εν ανωτέρω εταιρία είναι ταυτόχρονα 
και ο δημιουργός του των σχετικών εφαρμογών του λογισμικού.  
 
Σύμφωνα,  με το ΕΛ. ΣΥΝ Κλιμ. Τμ.7 Πράξη 71/2014 «Η εταιρεία ως δημιουργός των 
σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχει διατηρήσει την κυριότητα του πηγαίου κώδικά τους 
καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά, με συνέπεια να καθίσταται η 
μοναδική που μπορεί νόμιμα να παρέχει, η ίδια, ή μέσω των συνεργαζόμενων με αυτή 
εταιρειών, όπως εν προκειμένω, της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας, υπηρεσίες 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα ο οικείος φορέας 
χρησιμοποιεί τα δημιουργηθέντα από αυτή προγράμματα, αποκλειομένης ρητά της 
δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους». 
 
Σύμφωνα, με το άρθρο 32 παρ. 2 εδάφιο β υποεδάφιο γγ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:...εάν τα έργα, τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό 



φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: ... προστασία αποκλειστικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.» 
 
Σήμερα, υπάρχει ανάγκη ανανέωσης της ανωτέρω σύμβασης προκειμένου να συνεχιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω εφαρμογών και κατ΄επέκταση των υπηρεσιών του Δήμου 
Διονύσου που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές αυτές. 
 
Συγκεκριμένα η εν λόγω εργασία, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές, περιλαμβάνει: 

• Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων (releases) ή διορθωτικών εκδόσεων (fixing 
updates) των εφαρμογών, ώστε να ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία και στην 
αφαίρεση/αναίρεση αστοχιών/ελαττωμάτων (bug fixing) 

• Τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου. Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η 
τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στις παραπάνω εφαρμογές και 
αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας αυτών. 

• Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων της εφαρμογής (restore) 
από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της 
κακής χρήσεως της εφαρμογής) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και 
αποκατάστασή τους είναι δυνατή. 

• Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Τεχνικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες 
πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού για το σύνολο των εφαρμογών της εταιρίας 
UNISYSTEMS στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες παραμετροποίησης, 
εκπαίδευσης, ελέγχου και αποκατάστασης μηχανογραφικών αρχείων, ανάπτυξης 
εξειδικευμένων εκτυπωτικών αναφορών (reports), ενσωμάτωσης κάποιας 
εξειδικευμένης λειτουργικότητας κατά παραγγελία του Δήμου κ.λπ. 

• Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ειδικής λειτουργικότητας στην εφαρμογή ΤΑΠ. 
• Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ειδικής λειτουργικότητας στην εφαρμογή Μισθοδοσίας 

και Διαχείρισης Προσωπικού (Staff 6) 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 32 του του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’), προτείνεται: 
 
1. Η ανάθεση λόγω αποκλειστικού δικαιώματος της εργασίας για «Υπηρεσίες Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, 
Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού» στην εταιρία «UniSystems συστήματα 
πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Uni Systems Α.Ε.», 
που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, ΤΚ 17671 Καλλιθέα με Α.Φ.Μ. 
094029552 – ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και μέχρι του συνολικού ποσού των 31.496,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
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