
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 40 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  14-8-2020 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 14η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 23084/10-8-2020 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. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κόλλια Κων/να, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 2)Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης), 3)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 354η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACE ERP ECM-ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, ECM-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ προϋπολογισμού μελέτης 4.340,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 35/301/2020 

απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15417/09-06-2020 τεχνικής έκθεσης-μελέτης, ορίστηκε η με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της εν θέματι 

υπηρεσίας, διότι η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην συντήρηση λογισμικού από την 

κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργό του λογισμικού εφαρμογών ACE ERP eCM, που είναι η κυρία 

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

σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχει δε αποκλειστικά την συντήρηση, 

τεχνική υποστήριξη και τις άδειες χρήσης των εφαρμογών τους, ως η μοναδική αρμόδια, ενώ, 

περαιτέρω, σύμφωνα με δήλωσή της, δεν έχει προβεί, πέραν της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης, 

σε παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες σχετικά με 

τη δομή, τις λειτουργίες και τους αλγόριθμους των εν λόγω προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, 

στην εν γένει πρόσβαση στη μυστική προγραμματιστική και τεχνική γνώση, που ενσωματώνεται 

στον πηγαίο κώδικα αυτών, του οποίου, ως άνω, η εταιρεία είναι η κατασκευάστρια/δημιουργός, 

καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής 

προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.» 

για την ανάθεση της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης 

διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας, καθώς και 

τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

    Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 6-8-2020 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης, το 

οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  3322ΑΑ  ((ΝΝ..44441122//22001166))  
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αρ.1 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, 

ECM-Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις» 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 
Στην Κόρινθο, σήμερα την 06-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο  Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 35/301/2020 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει την προσφορά που 
υποβλήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με την πρόσκληση 
με αρ. πρωτ.: 22138/31-07-2020 και την με αρ. 15417/09-06-2020 τεχνική έκθεση του Δήμου Κορινθίων για 
την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-
Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις» ενδεικτικού προϋπολογισμού  4.340,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 24%. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ευδοκία Παντελέων 

2. Αναπληρωματικό Μέλος Σπυρίδων Παπαδάς 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Η επιτροπή παρέλαβε τον φακέλο της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni 
Systems Μ.A.E.». ο οποίος φέρει αρ. πρωτ.: 22427/04-08-2020, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
της προσφοράς ήταν η 11/08/2020. Σε εφαρμογή του άρθρου 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και 
διενέργεια διαγωνισμού» της Πρόσκλησης, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της 
προσφοράς 
 
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα υποβλήθηκε σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο και ότι αναγράφεται σε αυτόν εξωτερικά τα οριζόμενα από το άρθρο 2.4.2 της πρόσκλησης, 
προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, του φακέλου τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς μονογραφήθηκε 
από την Επιτροπή και δεν αποσφραγίστηκε, μέχρι να ολοκληρωθεί το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.  
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, δηλαδή του ΤΕΥΔ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της πρόσκλησης, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας 
κατέθεσε σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ.  
 
Επομένως η προσφορά του οικονομικού φορέα προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής 
προσφοράς.  
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Έχοντας υπόψη η επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα 
με τις  απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης με αριθμ. 15417/09-06-2020 της Διεύθυνσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά  είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης, επομένως η προσφορά του οικονομικού φορέα προκρίνεται στην επόμενη 
φάση του διαδικασίας, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.  
 
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς και 
αποτύπωσε αυτήν στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Συνδρομή τιμαριθμικών για 2 έτη με πλήρη συντήρηση 
του προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγηση (3 
έως 5 χρήστες) (τιμαριθμικές και νέες εκδόσεις) 

ΤΕΜ. 1 1.393,00 1.393,00 

2. Συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης τριμήνων για 2 έτη 
με πλήρη συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-
Κατασκευή (3 έως 5 χρήστες) (συντελεστές και νέες 
εκδόσεις) 

ΤΕΜ. 1 1.199,00 € 1.199,00 € 

3. Πλήρης υποστήριξη-συντήρηση ACE ERP eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ (3 ΤΕΜ. 1 454,00 € 454,00 € 
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έως 5 χρήστες) για 2 έτη (νέες εκδόσεις) 

4. Πλήρης υποστήριξη-συντήρηση ACE ERP eCM-
Επιμετρήσεις (3 έως 5 χρήστες) για 2 έτη (νέες εκδόσεις) 

ΤΕΜ. 1 454,00 € 454,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3.500,00 € 

  ΦΠΑ 24% 840,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.340,00 € 

  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια της αξιολόγησης, εισηγείται : 
 
(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων. 
 
(Β) την ανάδειξη της «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.A.E.». σε προσωρινό ανάδοχο της 
υπηρεσίας «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-
Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις» ποσού 4.340,00 συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος  ΦΠΑ 24%. 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και 
το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 
 

 

Ευδοκία Παντελέων 

 

Η Επιτροπή 
 

Σπυρίδων Παπαδάς 

 

Άννα Γιαβάση 
 

 

    Ο Πρόεδρος, κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην συντήρηση 

λογισμικού από την κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργό του λογισμικού εφαρμογών ACE ERP 

ΕCM, που είναι η κυρία των αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων τους, και ως εκ τούτου 

τυγχάνει προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχει δε 

αποκλειστικά την συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και τις άδειες χρήσης των εφαρμογών τους, ως η 

μοναδική αρμόδια, ενώ, περαιτέρω, σύμφωνα με δήλωσή της, δεν έχει προβεί, πέραν της μη 

αποκλειστικής άδειας χρήσης, σε παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος πρόσβασης στις 

σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τις λειτουργίες και τους αλγόριθμους των εν λόγω 

προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, στην εν γένει πρόσβαση στη μυστική προγραμματιστική και 

τεχνική γνώση, που ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα αυτών, του οποίου, ως άνω, η εταιρεία 

είναι η κατασκευάστρια/δημιουργός, προτείνει την έγκριση του από 6-8-2020 πρακτικού επιτροπής 

αξιολόγησης διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας και την 

κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.» 

σε προσωρινό ανάδοχο της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 

3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 6-8-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της 

διαπραγμάτευσης. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η δημοτική αρχή παραβιάζει 

για μια ακόμη φορά την αρχή της περί ενός συμμετέχοντα σε διαγωνισμό, και πως η παράταξή του 

δεν ψηφίζει το θέμα, λόγω του μοναδικού συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. 
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  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εδώ δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά για τη 

συντήρηση ενός προγράμματος, την οποία δεν μπορεί να το κάνει άλλη εταιρεία, καθώς το 

πρόγραμμα είναι της συγκεκριμένης εταιρείας, δεν μπορεί άλλη εταιρεία να κάνει συντήρηση. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης, το γεγονός ότι η εν θέματι υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί μόνον από 

τον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως αυτά αναφέρθηκαν στην 

εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ. με αρνητική ψήφο) 
   

   Α.- Εγκρίνει το από 6-8-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της επιτροπής 

αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 

παρ.2 και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της 

υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACE ERP ECM-ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, eCM-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ προϋπολογισμού μελέτης 4.340,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

     Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της εν λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της ως άνω υπηρεσίας τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.» 

με συνολικό ποσό προσφοράς τα 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και τα 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 6-8-2020 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. 

 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/354/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-8-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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