
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 31 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-7-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε σήμερα την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 

Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 26252/8-7-2022 

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

μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  

της ημερήσιας διάταξης. 

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος, 2)Αντώνιος Κυριαζής, 3)Δημήτριος Μπίτζιος (αναπληρώνει 

το τακτικό μέλος κ. Γεώργιο Πούρο), 4)Νικόλαος Σταυρέλης, 5)Ανδρέας Ζώγκος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Σπυρίδωνας Πλατής, 2)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 3)Αλέξανδρος Πνευματικός, 4)Χρήστος Κορδώσης. 

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 422η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση 

υπηρεσιών για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 36.518,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθ. πρωτ. μελέτης 9550/5-4-2022) με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την 

αριθ. 28/362/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ΄ αριθ. πρωτ. 9550/2022 μελέτης του 

Δήμου Κορινθίων για την εν θέματι παροχή υπηρεσιών, ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, διότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και μπορεί να παρασχεθεί κατ΄ αποκλειστικότητα από την 

NEUROPUBLIC A.E., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1790401-06-2022 έγγραφο της 

NEUROPUBLIC A.E. περί πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου των εφαρμογών λογισμικού, οι 

οποίες είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Κορινθίων, εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εκτέλεσης της εν θέματι υπηρεσίας με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και οι όροι διαπραγμάτευσης, 

που αναφέρονται σε αυτήν, ορίστηκε η αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη 

σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν θέματι υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC 

A.E., και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους 

αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει 

κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία. 

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25315/5-7-2022 

σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:  

Η Οικονομική Επιτροπή 

«[…]στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, 
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 
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και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 
υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 
αιτιολογημένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 
 
2. Την αρ. 28/362/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (9ΩΣΩΩΛ7-ΠΟΒ) περί ανάθεσης της 
υπηρεσίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32παρ. 2 
(β. γγ.) και 32Α του Ν. 4412/2016. 
 
3. Την πρόσκληση προς τον ο.φ.   NEUROPUBLIC A.E. με αρ. πρωτ. 23216/2022 (ΑΔΑΜ: 
22PROC010810825) 
6. Tην προσφορά του ο.φ. NEUROPUBLIC A.E. με αρ. πρωτ. 24100/2022 
7. Το από 5/7/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.  
Προτείνεται: 

 
1. Η έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας. 

 
ΣΥΝ.: 
1. Το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης. 
2. Προσφορά NEUROPUBLIC A.E. 

 

  Κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 23216/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη 

σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία NEUROPUBLIC A.E., υποβλήθηκε στο Δήμο η προσφορά του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. (αριθ. πρωτ. 24100/2022). 

  Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 5-7-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης για την σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το 

οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, 362/2022 Α.Ο.Ε.) 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022. 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581275
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581420
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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Στην Κόρινθο, την    5  / 7 /2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία τμήματος Προμηθειών-
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 
32, 1ος όροφος), συνεδρίασε η επιτροπή διαπραγμάτευσης , προκειμένου να ελέγξει τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της αρ. πρωτοκόλλου    23216/2022 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την υπηρεσία Συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού Δήμου,  σύμφωνα με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της αρ. 9550/2022 Μελέτης του Δήμου, προς τον οικονομικό φορέα: NEUROPUBLIC 
A.E. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής σύμφωνα με την 362/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Παντελέων Ευδοκία 

2. Τακτικό Μέλος  Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό  Μέλος Παναγοπούλου Φ. 

 

Η επιτροπή παρέλαβε: 
Την προσφορά του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E.,  η οποία κατατέθηκε και έλαβε τον 
αρ. πρωτοκόλλου:24100/30-6-2022 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Α/Α 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 
2 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΓΕΜΗ 

 
3 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»  

 
4 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
14/06/2022) 

 
5 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΜΕ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13/12/2022) 

 
6 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ρ. Γ.  

 
7 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Χ. Σ. 

 
8 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. 
Ι. Μ.  

 
9 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Γ. Μ.  

 
10 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Κ. Τ. 

11 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ  Ι. Χ.  

12 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
13 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘ.74 
ΤΟΥ Ν.4412/2016 

 
14 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘ.73 
ΤΟΥ Ν.4412/2016 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
NEUROPUBLIC  A.E. είναι πλήρης και σύμφωνη  με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και η 
προσφορά της  γίνεται αποδεκτή, καθώς και η υποβληθείσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι σύμφωνη 
με τις απαιτήσεις της αρ. 9950/2022Μελέτης προχωρά στο στάδιο αξιολόγησης της οικονομικής 
προσφοράς.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ παροχής υπηρεσιών  προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. 
36.518,00€ 
Η οποία έχει ως εξής: 

 

Α/Α Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Χωρίς ΦΠΑ  

(€) 

1 

Εργασία Ετήσιας Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών 
Λογισμικού του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Δήμου ανά Ενότητα 

1 29.450,00 29.450,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  29.450,00 

ΦΠΑ 24%  7.068,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.518,00 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς, ως ανωτέρω και 
εισηγείται την ανάθεση στην NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΦΜ: 
999668870, Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 6 και Σπηλιωπούλου, Τ.Κ. 18545 Πειραιάς) την υπηρεσία: 

 

Α/Α Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Χωρίς ΦΠΑ  

(€) 

1 

Εργασία Ετήσιας Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών 
Λογισμικού του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Δήμου ανά Ενότητα 

1 29.450,00 29.450,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  29.450,00 

ΦΠΑ 24%  7.068,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.518,00 

 

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

1) Παντελέων Ευδοκία 
2) Γιαβάση Άννα 
3) Παναγοπούλου Φ. 

 
Σύμφωνα με το από 5-7-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία, η προσφορά του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία NEUROPUBLIC A.E., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 29.450,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 

36.518,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρίνεται συμφέρουσα και η προσφέρουσα εταιρεία 

παρουσιάζεται αξιόπιστη. 
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  Με βάση τα ανωτέρω κι επειδή η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών του Δήμου και μπορεί να παρασχεθεί κατ΄ αποκλειστικότητα από την NEUROPUBLIC 

A.E., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1790401-06-2022 έγγραφο της NEUROPUBLIC A.E. περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου των εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο 

Δήμο Κορινθίων, 

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 5-7-2022 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία και την 

ανάθεση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με την προσφορά του.  

 

 Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την αριθ. 362/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 23216/2022 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εν θέματι υπηρεσία, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25315/5-7-

2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 24100/2022 προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E., το από 5-7-2022 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης, το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών του Δήμου και μπορεί να παρασχεθεί κατ΄ αποκλειστικότητα από την NEUROPUBLIC 

A.E., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1790401-06-2022 έγγραφο της NEUROPUBLIC A.E. περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου των εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο 

Δήμο Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει το από 5-7-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της 

διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2022 προϋπολογισμού μελέτης 36.518,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθ. πρωτ. 

μελέτης 9550/5-4-2022), όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Β.- Αναθέτει, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τη δημόσια 

σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 

36.518,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθ. πρωτ. μελέτης 9550/5-4-2022), λόγω 

αποκλειστικότητας στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται 

στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΦΜ 999668870, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, Ταχ. Δ/νση 

Μεθώνης 6 και Σπηλιωπούλου, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς Αττικής), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με  
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προσφορά που ανέρχεται σε στο ποσό των 29.450,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 36.518,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως εξής: 

Α/Α Είδος 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Χωρίς ΦΠΑ  

(€) 

1 

Εργασία Ετήσιας Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών 
Λογισμικού του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Δήμου ανά Ενότητα 

1 29.450,00 29.450,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  29.450,00 

ΦΠΑ 24%  7.068,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.518,00 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 5-7-2022 πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. 

  Γ.- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων με Κ.Α. 10.6266.0001 ποσού 36.518,00€ και 

τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» (Α.Α.Υ. 673/2022). 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/422/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 19-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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