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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 8
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 03-03-2021
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 µέσω τηλεδιάσκεψης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β')
Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από
την Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της
υπ'Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής
Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ∆1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης : “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την
Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα την
την 3η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv
υπ' αριθµ.5760/26-02-2021 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την υπ'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
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σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος
κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα, µέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής
Σπυρίδων.
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 74η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της υπηρεσίας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ.21886/
30-7-2020) 4.340,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση»

υπενθυµίζει την υπ'αριθµ. 49/484/2020 Απόφαση των µελών

µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της Τεχνικής έκθεσης που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της υπ' αριθµ. πρωτ.21886/30-07-2020 Μελέτης της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου συνολικού προϋπολογισµού 4.340,00€
συµπ/νου Φ.Π.Α., και ορίστηκε η µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση διαδικασία
για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης της ανωτέρω υπηρεσίας, σύµφωνα µε παρ. 2 του άρθρου
32, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, διότι η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην Υποστήριξη Λογισµικού
και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων, από
την εταιρεία Scripta I.K.E. η οποία είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας A.T.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ της εφαρµογής «Script@Suite Συµβούλια». Επίσης καθορίστηκαν
και εγκρίθηκαν οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» για την ανάθεση της εν θέµατι δηµόσιας σύµβασης και συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή διαπραγµάτευσης, 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, µε την υπ'αριθµ. 55/566/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από
12-11-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της επιτροπής διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 παρ.2 και 32Α του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει, για την ανάθεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος
της ως άνω υπηρεσίας ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «SCRIPTA Ι.Κ.Ε.» µε
συνολικό ποσό προσφοράς 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 4.340,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το
από 12-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης.
Ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος προσεκλήθη µε το υπ'αριθµ.πρωτ. 1736/21-01-2021 Έγγραφο
να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.πρωτ.21886/30-07-2020
Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής το από 04-02-2021
Πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαπραγµάτευσης,
το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Aρ.2
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων»
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Στην Κόρινθο, την 04-02-2021, ηµέρα Πέµπτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του δηµοτικού καταστήµατος ∆ήµου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος), συνεδρίασε η
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 49/484/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να αποσφραγίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση της υπ. αριθ.
33133/30-10-2020 πρόσκλησης του ∆ήµου, για την «Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή
Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ευδοκία Παντελέων

2.

Τακτικό Μέλος

Ελένη Σαββανού

3.

Τακτικό Μέλος

Φωτεινή Παναγοπούλου

Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς του οικονοµικού φορέα
«SCRIPTA-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» η
παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της «SCRIPTA-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 55/566/2020
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στην
«SCRIPTA-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.».
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.: 1736/21-01-2021, 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
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τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εν λόγω διαδικασίας. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
δικαιολογητικών ήταν η 01-02-2021.
Η «SCRIPTA-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» υπέβαλε
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αρ. πρωτ.: 2858/01-02-2021 τον οποίο και
αποσφράγισε και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών
Πίνακας καταγραφής δικαιολογητικών κατακύρωσης της «SCRIPTA-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.»
Αποδεικτικά Μέσα

Αντίγραφο ποινικού
µητρώου του Νικολάου
Καρατσόρη του
Αλέξανδρου
Βεβαίωση ασφαλιστικής
ενηµερότητας για
συµµετοχή σε διαγωνισµό
προµηθειών ∆ηµοσίου
Υπεύθυνη δήλωση για
ασφαλιστικούς φορείς

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.
Υπεύθυνη δήλωση περί µη
επιβολής προστίµων από
το ΣΕΠΕ

Προσωποποιηµένη
πληροφόρηση [taxisnet]

Αποδεικτικό ενηµερότητας
για χρέη προς το ∆ηµόσιο
Υπεύθυνη δήλωση περί µη
έκδοσης απόφασης
αποκλεισµού σύµφωνα µε
το άρθρο 74 του ν.4412/16

Άρθρο
διακήρυξης
2.2.3.1 και
Β.1.α

2.2.3.2 (α)
και (β),
Β.1.β
2.2.3.2 (α)
και (β) και
Β.1 (β)

Υποβολή

Αριθµός
Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

ΝΑΙ

ΑΡ.9513/28-012021

Εισαγγελία
Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης

ΝΑΙ

ΑΡ.103870/2601-2021 ΛΗΞΗ
23-07-2021

ΕΦΚΑ

27-01-2021

SCRIPTAΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.

27-01-2021

SCRIPTAΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.

ΝΑΙ

27-01-2021

SCRIPTAΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.

ΝΑΙ

26-01-2021

ΑΑ∆Ε

ΝΑΙ

ΑΡ.70126153/30
-12-2020 ΛΗΞΗ
28-02-2021

ΑΑ∆Ε

27-01-2021

SCRIPTAΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.

ΝΑΙ

Β.1 (β)

ΝΑΙ

2.2.3.2 (γ)
και Β.1.γ

2.2.3.4 – (β)
[περί µη
αναστολής
δραστηριοτήτων] και
Β.1.β
2.2.3.2 (α)
και (β),
Β.1.β
2.2.3.9 και
Β.1.ε

ΝΑΙ
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Αποδεικτικά Μέσα

Πιστοποιητικό
εκπροσώπησης

Άρθρο
διακήρυξης
2.2.9.1 και
Β.6

Υποβολή

Αριθµός
Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

ΝΑΙ

ΑΡ.1385511.199
3898/27-012021

Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης –
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 ∆ήµου Κορινθίων
Β. την κήρυξη της «SCRIPTA-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.».σε ανάδοχο της υπηρεσίας µε τίτλο «Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων
Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων» σύµφωνα µε τον
παρακάτω Πίνακα κατακύρωσης:
Πίνακας Ι
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.

Ετήσια παροχή
υπηρεσιών
υποστήριξης και
συµβουλευτικής του
προγράµµατος
Script@Suite
Συµβούλια
Ετήσια παροχή
βελτιωµένων
εκδόσεων του
προγράµµατος
Script@Suite
Συµβούλια
Ετήσια εκπαίδευση
προσωπικού

2

3.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1 τεµ.

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1 τεµ

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1 τεµ

500,00 €

500,00 €

500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ προ
ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ µε
ΦΠΑ

3.500,00
840,00
4.340,00

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

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του από 04-02-2021
Πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την ανάδειξη του
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «SCRIPTA Ι.Κ.Ε.» ως αναδόχου της εν λόγω
υπηρεσίας, µε συνολικό ποσό προσφοράς 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 4.340,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε το από 04-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'
όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 04-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τα άρθρα 32
παρ.2 και 32Α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 1112-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 04-02-2021 πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 32
παρ.2 και 32Α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης της υπηρεσίας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ.21886/ 30-72020) 4.340,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.),
Β.- Ανακηρύσσει 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 «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «SCRIPTA Ι.Κ.Ε.» µε συνολικό ποσό προσφοράς 3.500,00€ πλέον
Φ.Π.Α. και 4.340,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται
στο από 04-02-2021 πρακτικό της επιτροπής διαπραγµάτευσης και περιγράφεται ανωτέρω στο
ιστορικό της παρούσης.
Γ.- Η δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης θα καλυφθεί από πόρους ∆ήµου και θα βαρύνει την πίστωση
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2021 µε Κ.Α.: 10/6266.0001 συνολικού
ποσού 89.000,00€ µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού»(Α.Α.Υ. 171/2021).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8/74/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 04-03-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

