
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 43

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-9-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής,  συvεδρίασε  σήµερα  τηv 14η Σεπτεµβρίου  2020,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  ∆ευτέρα  και  ώρα

12:00  π.µ.  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  27011/10-09-2020

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  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πούρος  Γεώργιος, Προεδρεύων,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5), Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος,  2)Ταγαράς Βασίλειος.

      Λόγω απουσίας του Προέδρου, κ.Νανόπουλου Βασιλείου,  στην σηµερινή συνεδρίαση προεδρεύει

ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.Πούρος Γεώργιος, δυνάµει της υπ' αριθµ. 33/270/2019

Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 403  η  : Ο Προεδρεύων εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.09.24 10:53:34 EEST
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πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  διαπραγµάτευσης  για  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ACE ERP ECM-ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ,  ECM-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

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

νοµένου  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.

     Ακολούθως, µε την υπ'αριθµ. 40/354/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής: Α. Εγκρίθηκε 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 εν λόγω δηµόσιας σύµβασης  και  Β. Ανακηρύχθηκε

προσωρινός  ανάδοχος  της  εν  λόγω  διαδικασίας  διαπραγµάτευσης  ο  οικονοµικός  φορέας  µε  την

επωνυµία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον 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..

      Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ο προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω διαδικασίας διαπραγ-

µάτευσης κλήθηκε µε το υπ'αριθµ.23921/17-08-2020  έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να υποβάλλει τα

απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

   Ακολούθως,  ο  Προεδρεύων  θέτει  υπ'όψιν  της  Επιτροπής  το  από  01-09-2020  Πρακτικό

Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού  αναδόχου  της
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Επιτροπής αξιολόγησης  της διαπραγµάτευσης, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Aρ.2

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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,  την 01-09-2020,  ημέρα Τρίτη,  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του δημοτικού

καταστήματος Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2οςόροφος, Κόρινθος),  συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με

την υπ. αριθ.  35/301/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης  προσωρινού  αναδόχου  που  υποβλήθηκαν  στα  πλαίσια  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς

δημοσίευση της υπ. αριθ. 22138/31-07-2020 πρόσκλησης του Δήμου, για την «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP

ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ευδοκία Παντελέων

2. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση

Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Uni Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni Systems

Μ.A.E.», η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της «Uni Systems Μ.A.E.» ως προσωρινού αναδόχου. Με την

υπ΄αριθ. 40/354/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στην

«Uni Systems Μ.A.E.».

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε

να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν με αρ.

πρωτ.: 23921/17-08-2020, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του

ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2.  της  ανωτέρω

πρόσκλησης,  ως αποδεικτικά  στοιχεία  για τη  μη συνδρομή  των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.  της

πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6,

2.2.7, 2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  3.2.  της  πρόσκλησης,  τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα

(«προσωρινό  ανάδοχο»)  σε  σφραγισμένο  φάκελο.  Ο  προσωρινός  ανάδοχος  υπέβαλε  τα  δικαιολογητικά

κατακύρωσης της εν λόγω διαδικασίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 01-09-

2020. 

Η «Uni Systems Μ.A.E.» υπέβαλε σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης με αρ. πρωτ.: 24430/21-08-

2020, τον οποίο και αποσφράγισε και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Πίνακας καταγραφής δικαιολογητικών κατακύρωσης της «Uni Systems Μ.A.E.»   

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ιωάννη Λουμάκη του Κων/νου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.5767/24-07-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Σπάρτης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Θεόδωρου Φέσσα του Δημητρίου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.79989/29-07-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Θεσσαλονίκης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 

Ευτυχίας Κουτσουρέλη του 

Σοφοκλή 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.209502/24-07-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Μάρκου Μπιτσάκου του Γρηγορίου 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.25694/24-07-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Πειραιά

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Απόστολου Γεωργαντζή του 

Μιλτιάδη 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.25691/24-07-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Πειραιά

Βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου 

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.295989/18-05-2020

ΛΗΞΗ 17-11-2020
ΕΦΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση για 

ασφαλιστικούς φορείς  

2.2.3.2 (α)

και (β) και

Β.1 (β)

ΝΑΙ 18-08-2020 Uni Systems Μ.A.E

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.

Β.1 (β)

ΝΑΙ 18-08-2020 Uni Systems Μ.A.E

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ

2.2.3.2 (γ)

και Β.1.γ ΝΑΙ 14-02-2020 Uni Systems Μ.A.E

Προσωποποιημένη πληροφόρηση 

[taxisnet]

2.2.3.4 – (β)

[περί μη

αναστολής

δραστηριο-

τήτων]  και

Β.1.β

ΝΑΙ 19-08-2020 ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη

προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.68969494/21-07-2020

ΛΗΞΗ 21-09-2020
ΑΑΔΕ

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 

απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του ν.4412/16  

2.2.3.9 και

Β.1.ε ΝΑΙ 18-08-2020 Uni Systems Μ.A.E

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 2.2.9.1 και

Β.6 ΝΑΙ
ΑΡ.1145411.1675540/06-

08-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1964987/31-03-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Γενικό Πιστοποιητικό 2.2.9.1 και

Β.6 ΝΑΙ
ΑΡ.1117612.1633679/01-

07-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει

το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

εισηγείται:

Α. την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

Β. την κήρυξη της «Uni Systems Μ.A.E.».σε ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση προγράμματος  ACE ERP

ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση,  ECM-Κατασκευή,  ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ,  ECM-Επιμετρήσεις» σύμφωνα  με  τον  παρακάτω

Πίνακα κατακύρωσης: 

Πίνακας Ι  
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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 1.320 € 1.320,00 €

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 1.180,00 € 1.180,00 €

3. Πλήρης υποστήριξη-συντήρηση ACE ERP eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ 

(3 έως 5 χρήστες) για 2 έτη (νέες εκδόσεις)
ΤΕΜ. 1 500,00 € 500,00 €

4. Πλήρης υποστήριξη-συντήρηση ACE ERP eCM-

Επιμετρήσεις (3 έως 5 χρήστες) για 2 έτη (νέες εκδόσεις)
ΤΕΜ. 1 500,00 € 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 3.500,00 €

ΦΠΑ 24% 840,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.340,00 €

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε  και το

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

   Ο  Προεδρεύων  ακολούθως,  εισηγείται  την  έγκριση  του  από  01-09-2020  πρακτικού

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της Επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγµάτευσης χωρίς

προηγούµενη δηµοσίευση, από την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.πρωτ. 15417/

09-06-2020 τεχνική  έκθεση-µελέτη  και   τους  όρους  της  υπ'αριθµ.22138/31-07-2020 πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής και την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία

«Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.» ως αναδόχου της εν λόγω υπηρεσίας, µε συνολικό ποσό

προσφοράς 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. Ήτοι  4.340,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.  σύµφωνα µε το  Πρακτικό

αυτό.

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

Προεδρεύοντος,  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 Προεδρεύοντος, 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  ΟΜΟΦΩΝΑ
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    Α.-  Εγκρίνει το  από  01-09-2020   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,  την  υπ'αριθµ.πρωτ. 15417/ 09-06-2020

τεχνική  έκθεση-µελέτη  και  τους  όρους  της  υπ'αριθµ.22138/31-07-2020  πρόσκλησης  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος  και  συµµετοχής  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€ (συµπεριλαµβανο-

µένου Φ.Π.Α.). 

     Β.-  Ανακηρύσσει ανάδοχο  και κατακυρώνει την δηµόσια σύµβαση  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.» (∆ιεύθυνση: Αλ. Πάντου  19-23, ΤΚ 17671, Καλλιθέα Αττικής,  ΑΦΜ:  094029552,

∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)  µε συνολικό ποσό προσφοράς τα 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και τα 4.340,00€

συµπ/νου  Φ.Π.Α.,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  από  01-09-2020

πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγµάτευσης.

       Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης για την εν λόγω υπηρεσία  ισχύουν οι διατάξεις

του άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόµενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

      ∆.-  Η δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης θα καλυφθεί από δηµοτικούς πόρους και θα βαρύνει την

πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2020 µε ΚΑ 30/6266 ποσού

4.340.000,00€ µε τίτλο «Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού (Συντήρηση προγράµµατος  ACE ERP

ECM Κοστολόγηση-Μελέτη-Επιµετρήσεις)».

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 43/403/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 23-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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