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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.37/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.580/29-6-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 7/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 8.30, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν μέσω της πλατφόρμας Webex, με τηλεδιάσκεψη, 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως 

της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος 

Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών 

μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Χαροκόπος Παντελής 

Νάκας Αριστείδης Σαΐα Αλίκη 

Γκιζελή Αλίκη Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Λιάπης Βασίλειος  

Ζητρίδης Αλέξιος  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ.163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή 

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 5ο  Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «συντήρησης και υποστήριξης Εφαρμογών 

λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης», προϋπολογισμού 11.904,00 ευρώ, κατ’ 

αποκλειστικότητα με την Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική 

Εταιρεία σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001, για λόγους προστασίας δικαιωμάτων 

αποκλειστικότητας (αριθμός μελέτης 18/2020). 
 

Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 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: 

 

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 ΄ κ αι γγ ΄ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν 

υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 

αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης. 

 

Η ρύθμιση για τα αποκλειστικά δικαιώματα αφορά στις περιπτώσεις εκείνες που για λόγους 

νομικούς μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση σε έναν μόνο οικονομικό φορέα. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόζεται όταν το αντικείμενο του έργου προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν αρκεί τα είδη/υπηρεσίες/έργα να είναι μοναδικά/προστατευμένα από 

αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά απαιτείται μόνο ένας προμηθευτής ή/και κατασκευαστής να 

τα παρασκευάζει/παραδίδει, χωρίς να υπάρχουν ανταγωνιστικοί προμηθευτές ή/και 

κατασκευαστές των ίδιων προϊόντων. Στην περίπτωση δε αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται, με 

πλήρη και ειδική αιτιολογία, που πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η 

μοναδικότητα του επιλεγέντος προμηθευτή, υπό την έννοια αφενός της μη ύπαρξης παρόμοιων 

με το συγκεκριμένο προϊόντων, δυνάμενων να εξυπηρετήσουν εξίσου αποτελεσματικά τις 

ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου της, για λόγους σχετιζόμενους με την προστασία 

δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, μη ύπαρξης ανταγωνιστικών κατασκευαστών ή 

προμηθευτών του ζητούμενου προϊόντος. 

 

Ειδικότερα, στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» ο 

υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει ότι 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 ο μοναδικός που μπορεί νόμιμα 

να παρέχει, υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα 

ο Δήμος χρησιμοποιεί τα δημιουργηθέντα από αυτόν προγράμματα, αποκλειομένης ρητά της 

δυνατότητας του Δήμου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους. 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, απεστάλη στον υποψήφιο ανάδοχο: Unisystems Συστήματα 

Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 488/14-5-2020 πρόσκληση 

για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 18/2020 μελέτη, με την 

επισήμανση ότι ο ως άνω υποψήφιος ανάδοχος όφειλε να αποδείξει με την προσφορά του, ότι 

πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 32 παρ. 2β εδ. γγ, του Ν. 4412/2016. 
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Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης διεξήχθη στις 27/5/2020 και ώρα 12:00 ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής, η οποία συνέταξε το από 27/5/2020 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης 

- γνωμοδότηση, υπέρ της σύναψης σύμβασης με την εταιρεία Unisystems Συστήματα 

Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία για τη συντήρηση των λογισμικών: Συντήρηση 

και εν γένει υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης οικονομικών της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, έναντι του ποσού των 11.904,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Στο ως άνω πρακτικό, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς 

της υπήρχε πιστοποιητικό/βεβαίωση σύμφωνα με το οποίο η ως άνω εταιρεία, "ως 

κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργός των προγραμμάτων/λογισμικών/εφαρμογών: 

«Ως κατασκευάστρια εταιρία / δημιουργός των ως άνω προγραμμάτων/ λογισμικών / 

εφαρμογών είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την 

διαδικασία διαπραγμάτευσης (Ν. 4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2β, εδ. γγ΄) η κυρία των 

αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων τους, και ως εκ τούτου τυγχάνει προστασίας των 

σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης, διαθέτει την αποκλειστική κατοχή 

και χρήση του πηγαίου κώδικα (source code) των εφαρμογών αυτών για την παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης επί των ανωτέρω 

αναφερόμενων Εφαρμογών Λογισμικού» 

 

Βάσει των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Α. Να εγκρίνει την υπ’ αριθμ.18/2020 μελέτη 

Β. Να εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: κατ’ αποκλειστικότητα 

για τη συντήρηση και υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης, 

προϋπολογισμού 11.904,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας 

ανάθεση, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου γγ της παρ. 2β του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016. Ειδικότερα συντρέχει λόγος σχετικά με την προστασία αποκλειστικών 

δικαιωμάτων , διότι οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία 

Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία 

Γ. Να παραπέμψει την παρούσα απόφαση στον Προέδρο προκειμένου να αναθέσει την παροχή 

της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία, Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ΑΦΜ: 094029552, ΔΟΥ: ΦΑΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι του ποσού των 11.904,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 32 παρ. 2β εδ. γγ, του Ν.4412/2016, 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 488/14-5-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, 

4. Την υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.18/2020 μελέτη όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας 

2. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας κατ’ αποκλειστικότητα 

για τη συντήρηση και υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης, 

προϋπολογισμού 11.904,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με 

απευθείας ανάθεση, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου γγ της παρ. 2β 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα συντρέχει λόγος σχετικά με την προστασία 

α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν , διότι οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να 

παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία . 
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3. Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στον Προέδρο προκειμένου να αναθέσει την 

παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής 

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ΑΦΜ: 

094029552, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι του ποσού των 11.904,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2020     

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και 

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ Α. …………………………………………………… 

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ …....……………………..         

 

                                            ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.,.……………………….……………….. 

 

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.. ………………………………………..                                           

                                             

                                            ΛΙΑΠΗΣ Β.. ………………………….………………….. 

 

                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α.. ……………………………………..……… 
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