
Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  11-02-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο,  Δημ.  Συμβoύλoυς,  ως μέλη,  σύμφωνα με τις

α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017  και  β)με  αριθμό  90/2018  αποφάσεις  Δημοτικού

Συμβουλίου Κορινθίων,  συvεδρίασε  σήμερα τηv  11η Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα της  εβδoμάδας

Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 4636/07-02-2019

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα

μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός  Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)Ζήμος  Κων.,  3)Βλάσσης  Δημ.,  4)Καμπούρης  Χαρ.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  5)Ζώγκος  Ανδ.,  6)Μπάκουλης  Δημ.,

7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

    ΑΠΟΦΑΣΗ  21  η  : Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος  τo  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€»  (συμπ/νου Φ.Π.Α.) υπενθυμίζει  στα μέλη την υπ'

αριθμ.  28/449/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές

προδιαγραφές  της  υπ’  αριθμ.  24/2018  μελέτης,  ορίστηκε  η  με  συνοπτικό  διαγωνισμό  επιλογή

αναδόχου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού την 13-11-2018.

     Ακολούθως,  με  την  υπ'  αριθμ.38/608/2018  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το

αρχόμενο  από  13-11-2018  που  ολοκληρώθηκε  στις  10-12-2018,  Πρακτικό  Αρ.1  Αποσφράγισης

προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της

Επιτροπής  διαγωνισμού  για την εκτέλεση της  εν λόγω προμήθειας, έγιναν αποδεκτές οι προσφορές

των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 1.“Αθανάσιος Σπ.Κοσκινάς” ο οποίος κατέθεσε προσφορά

για τα είδη με α/α 6, 7,16  της σχετικής μελέτης  και  2. “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  ο οποίος
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κατέθεσε προσφορά για τα είδη με α/α 1 έως και 31 της εν λόγω μελέτης και προκρίθηκαν αυτές στο

επόμενο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών. Περαιτέρω, με το υπ'

αριθμ.πρωτ.1660/16-01-2019  έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, οι ανωτέρω συμμετέχοντες οικονομικοί

φορείς ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του

διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.

    Στην  συνέχεια,  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'  όψιν  της  Επιτροπής  το  από  18-01-2019  πρακτικό

αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών  της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι

προμήθεια,  σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή την καθορισμένη ημέρα και ώρα  συνεδρίασε και

προχώρησε στην αποσφράγιση των σχετικών φακέλων οικονομικών προσφορών, από την οποία

προέκυψαν τα εξής:  

Α) Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ  για

τα είδη με α/α 6, 7 και 16 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ.24/2018 μελέτης

πληροί και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ.37498/29-10-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

Β)  Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα: “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ &

ΣΙΑ  Ο.Ε”  για  τα  είδη  με  α/α  1  έως  και  31  του  Πίνακα  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της

υπ'αριθμ.24/2018 μελέτης,  διαπιστώνεται ότι για το είδος με α/α: 29 η προσφερόμενη τιμή είναι

μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας. 

      Ακολούθως η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο -8 Α σύμφωνα με το

οποίο «Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το

Δήμο» και στο άρθρο -8 Γ σύμφωνα με το οποίο «Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δώσει προσφορά

για ένα ή και περισσότερα είδη,  όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της

μελέτης»,   δεν  κάνει  δεκτή και  απορρίπτει  την  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  “ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”  για το είδος αυτό, διότι δεν κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο.

       Συγκριτικά διαμορφώνεται ο κάτωθι  πίνακας προσφορών:

A/A A/A 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ποσότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ.
ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ

“ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε”

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

1 1 Server 1 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

1.959,00 1.959,00

2 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α 20 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

454,00 9.080,00

3 3 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 22 
ιντσών

20 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

83,00 1.660,00

4 4 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β 3 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

588,00 1764,00

5 5 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 24
ιντσών

5 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

108,00 540,00

6 6 Εκτυπωτής Α4 τεχνολογίας Laser
ασπρόμαυρος

7 450,00€ 3.150,00 554,00 3878,00

7 7 Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Laser
ασπρόμαυρο

5 320,00€ 1.600,00 350,00 1750,00
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8 8 Κρουστικός εκτυπωτής 1 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

499,00 499,00

9 9 Οπτικό Ποντίκι Η/Υ, ενσύρματης USB
σύνδεσης

10 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

2,90 29,00

10 10 Πληκτρολόγιο USB σύνδεσης
(τουλάχιστον 104 χαρακτήρων με
αγγλικούς-ελληνικούς χαρακτήρες)

10 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

3,90 39,00

11 11 Ασύρματο ποντίκι-πληκτρολόγιο 3 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

11,40 34,20

12 12 Εξωτερικός σκληρός δίσκοςUSB 3.0,
2,5 ιντσών 3TB

2 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

82,00 164,00

13 13 Εthernet Switch 8 θυρών ταχύτητας 
10/100/1000Mbps

5 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

45,69 228,45

14 14 USB stick 16GB 30 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

3,30 99,00

15 15 Microsoft Office 2016 Standard
Business-Gov Ελληνικό

6 Δεν κατέθεσε
προσφορά 

266,00 1596,00

16 16 Σαρωτής εγγράφων A4 5 550,00€ 2750,00 473,00 2365,00
17 17 Τριάντα (30) Ενσύρματες Αναλογικές 

Τηλεφωνικές Συσκευές
30 Δεν κατέθεσε 

προσφορά 
17,27 518,10

18 18 Δέκα (10) Ενσύρματες Αναλογικές
Τηλεφωνικές Συσκευές με δυνατότητα 
ανοιχτής ακρόασης

10 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

24,86 248,60

19 19 Τροφοδοτικό ΑΤΧ Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή

4 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

26,50 106,00

20 20 Dock station για σκληρό δίσκο με IDE και
SATA διεπαφή

1 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

24,00 24

21 21 Dock station για σκληρό δίσκο με
δυνατότητα για clonin

1 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

32,28 32,28

22 22 SSD Χωρητικότητας >= 240GB 6 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

39,50 237,00

23 23 Μνήμες DDR-SDRAM, 2GB 6 Δεν 
κα6τέθεσε 
προσφορά 

37,00 222,00

24 24 Μνήμες DDR-SDRAM, 1GB 6 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

14,00 84,00

25 25 Μνήμες DDR2-SDRAM PC2-6400
2GB

6 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

19,00 114,00

26 26 Μνήμες DDR3-SDRAM, 2GB 5 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

18,00 90,00

27 27 Καλώδια εσωτερικής σύνδεσης SATA 8 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

0,99 7,92

28 28 HDMI καλώδια σύνδεσης οθόνης Η/Υ 4 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

2,20 8,80

29 29 DVI καλώδια σύνδεσης οθόνης Η/Υ 2 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

Μη αποδεκτή προσφορά

30 30 1 UPS 1500VA 1 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

224,90 224,90

31 31 Replacement battery cartridge RBC59 για
APC Smart-Ups SC 1500

1 Δεν κατέθεσε 
προσφορά 

120,00 120,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 4.750,00 22.094,25
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 5.890,00 27.396,87

     Ακολούθως η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ'όψιν τον ανωτέρω Πίνακα εισηγείται : 

α) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ ως προσωρινού

αναδόχου για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7, της  υπ'αριθμ. 24/2018 μελέτης,  δαπάνης

προ ΦΠΑ 4.750,00€, ήτοι δαπάνης 5.890,00€ με ΦΠΑ 24%. 

β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού αναδόχου

για  την  προμήθεια  των  ειδών  με  α/α  1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

24,25,26,27,28,30,31 της υπ'αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 22.094,25€, ήτοι δαπάνης

27.396,87€ με ΦΠΑ 24%.
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γ) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για το είδος με α/α 29.  

    Κατόπιν  των ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος προτείνει  την  έγκριση  του  από 18-01-2019  Πρακτικού

αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών  της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι

προμήθεια,  την ανάδειξη του οικονομικού φορέα  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ ως

προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7,  την ανάδειξη του οικονομικού

φορέα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών

με  α/α  1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31  και  την

κήρυξη  του  διαγωνισμού  ως  άγονου  για  το  είδος  με  α/α  29,  σύμφωνα  με  όσα  ακριβώς  και

αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής

αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει  και του Ν. 4412/2016 όπως

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 18-01-2019 Πρακτικό αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής

αξιολόγησης  του συνοπτικού διαγωνισμού  για  την  σύναψη δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,  ΣΑΡΩΤΩΝ  (SCANNER),  ΛΟΙΠΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού  μελέτης  41.041,52€»  (συμπ/νου  Φ.Π.Α.) ο  οποίος

διενεργήθηκε στις 13-1-2018.

    Β.-  Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς :

1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7 του Πίνακα

ενδεικτικού προϋπολογισμού της  υπ'αριθμ.  24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 4.750,00€ ήτοι

δαπάνης  5.890,00€ με ΦΠΑ 24%  και 

2.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την προμήθεια των ειδών με α/α 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31  του  Πίνακα  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της

υπ'αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 22.094,25€ ήτοι δαπάνης 27.396,87€ με ΦΠΑ 24%

όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  ιστορικό  της  παρούσης  και  στο  από  18-01-2019

πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.- Κηρύσσει άγονο  τον εν λόγω διαγωνισμό για το είδος με α/α 29 του Πίνακα ενδεικτικού

προϋπολογισμού  της  υπ'αριθμ.  24/2018  μελέτης, όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.-  Ματαιώνει  τον  εν  λόγω  διαγωνισμό για  το  είδος  με  α/α  29 του  Πίνακα  ενδεικτικού

προϋπολογισμού της υπ'αριθμ. 24/2018 μελέτης, για το οποίο αυτός απέβη άγονος.

    Ε.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης

έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της

παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες  
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από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/21/2019. -  

                           

                                                                  Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 28-02-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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