
 

Αριθμός Πρακτικού 44 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  17-12-2019 

 

    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 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 45177/13-12-2019 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ.. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 558η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μίσθωση 

μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα 

καιρικά φαινόμενα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45208/13-12-2019 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΩΦΙΕΩΛ7-ΚΔ6



 

Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας. […]»  
 
Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 
επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση. […]» 
 
Την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 
για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
 
Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση 
α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 
32: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 
4 και την παράγραφο 6, 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
2, ή γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που 
είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 4. 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της 
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο 
με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η 
διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή 
και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 
σύμβασης». 
Την αρ. πρωτ.: 7818/22-11-2019 Απόφαση Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας Πολιτικής 
Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της 
Δ.Ε. Κορινθίων, της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έως και 02-03-2020. 
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα την 24η και 25η /11/2019. 
 
Την από 29/11/2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 25.668,00ευρώ.  Στον ΚΑ 64/6233.0001 
προϋπολογισμού του Δήμου  του οικονομικού έτους 2019 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, για 
την Μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση ζημιών  που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα 
καιρικά φαινόμενα. 
 
Με την 43703/1446/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου μας, αποφασίστηκε η 
έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό 
πίστωσης. 
 

ΑΔΑ: ΩΦΙΕΩΛ7-ΚΔ6



 

Προτείνονται: 
1. Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα την 24η και 25η /11/2019 σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, λαμβάνοντας υπόψη και την 02-03-2020 λήξη προθεσμίας κήρυξης 
της Δ.Ε. Σολυγείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
 
2. Η έγκριση του συνημμένου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ένα οικονομικό 
φορέα για την σύναψη της σχετικής σύμβασης. 
 
3. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους που θα 
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ως εξής: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Σαββανού Ελένη  
Γιαβάση Άννα 
Παναγοπούλου Φωτεινή 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 
Καμτσιώρα Έλλη 
Σούκουλης Αντώνιος 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη. 
 
4. Και τέλος για την επίσπευση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, προτείνεται η χρήση των 
διατάξεων του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση των 
προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης να γίνει σε ενιαίο στάδιο. 
 
Συν/να: Σχέδιο Πρόσκλησης. 
 

  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο πρόσκλησης προς έναν οικονομικό φορέα για 

την σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης.  

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι εργασία, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, β)την έγκριση του 

σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, γ)τη 

συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από υπαλλήλους του Δήμου, για τη 

σύναψη της ως άνω σύμβασης, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα 

ανακύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, και για το λόγο αυτό προτείνει τους κ.κ. Σαββανού 

Ελένη, ως Πρόεδρο, Γιαβάση Άννα και Παναγοπούλου Φωτεινή ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. 

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Καμτσιώρα Έλλη και Σούκουλη Αντώνιο ως αναπληρωματικά μέλη, δ)την 

αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νέου άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

   

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω 

αναφερόμενη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο 

πρόσκλησης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

ΑΔΑ: ΩΦΙΕΩΛ7-ΚΔ6



 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες 

σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της από 29-11-2019 

τεχνικής έκθεσης, που συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Θεοδοσίου 

Αναστασία και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης κ. Καραΐσκο Ιωάννη, και ορίζει την με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση της εργασίας ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ προϋπολογισμού τεχνικής 

έκθεσης 25.668,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι το έργο αφορά σε αποκατάσταση 

ζημιών από φυσική καταστροφή που σε καμία περίπτωση δεν απορρέει  από ευθύνη του Δήμου 

Κορινθίων και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή 

επαναλειτουργία των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και την στις 2/3/2020 λήξη προθεσμίας 

κήρυξης της Δ.Ε. Κορίνθου, της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

  Β.- Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ως εξής: 

 

Προς: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  
        Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου, 
        Τ.Κ. 20200 

       
       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
Την αριθμ. 442/2018  Α.Δ.Σ. &  την με αρ. πρωτ. 7818/22-11-2019 Απόφαση Γεν. Γραμ. Πολιτικής 
Προστασίας παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Κορινθίων. 
Την από 29/11/2019 Τεχνική  Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την 
Μίσθωση Μηχανημάτων έργου για την  για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης  και 25ης -11- 2019.  
 
Παρακαλείστε όπως υποβάλλετε μέχρι και την                /12/2019  προσφορά για την εκτέλεση της 
σύμβασης «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν στο 
Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα» και ειδικότερα για την μίσθωση: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΥΠΟΥ  JCB  ΗΜ 25 

ΑΔΑ: ΩΦΙΕΩΛ7-ΚΔ6



 

 

2 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜ 10 

3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ  (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ GRADER) 
 

ΗΜ 15 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ¾ κυβ. 
 

ΗΜ 10 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η με αρ. 43703/1446/04-12-
2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Η διενέργεια της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 
4412/2019, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων. 
 
Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, 
προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εν θέματι σύμβασης : 
  
1) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης  
Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οικονομικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
μορφής, πλην των φυσικών προσώπων. 

 Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ισχύουσας εκπροσώπησης / μεταβολών) 

 καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

 συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. 
Από τα παραπάνω θα αποδεικνύονται : 

- η νόμιμη σύσταση με όλες τις σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών  
- η εκπροσώπηση,  
- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) 
- τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή της προσφοράς.   
 
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
Προσκόμιση αποσπάσματος του ποινικού μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή της προσφοράς.   
 
3) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα).  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό 
θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρει 
ένδειξη «Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης …». 
 
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και κατάσταση προσωπικού 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους.  
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το 
πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης και από κατάσταση προσωπικού κατά 
ειδικότητα (π.χ. έντυπο Ε4 του Σ.ΕΠ.Ε.), στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός 
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που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση και την οποία θα πρέπει να 
υποβάλλει ο οικονομικός φορέας.  
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί 
εκτός των παραπάνω και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ίδιου του φυσικού προσώπου.  
 
Προσοχή: Στις περιπτώσεις που υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλο εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, 
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ, θα προσκομίζεται υποχρεωτικά αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας.  
 
Όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν ένδειξη «… συμμετοχή σε 
διαγωνισμό….». 
 
5) Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι σύμβαση. 
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» (προσωποποιημένη πληροφόρηση) 
από το taxisnet, με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ]. Η 
εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. 
 
6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (το γνήσιο της υπογραφής δεν 
απαιτείται): 

 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο ανάδοχος είναι 
υπόχρεος (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4.α και 4.γ έως 4.θ, 
του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016, λόγοι αποκλεισμού. 

 ότι συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τους  αντίστοιχους 
όρους  της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης.    

 
Η ανάθεση της σύμβασης  θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Επισυνάπτονται : 

1. Η από 29/11/2019 σχετική Τεχνική Έκθεση. 
 

  Γ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω 

εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 

1.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5, 

2.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5, 

3.Παναγοπούλου Φωτεινή, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7, 

2.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5,  

3.Σούκουλης Αντώνιος, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1.   

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το τακτικό 

μέλος Γιαβάση Άννα. 
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  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, ε, στ και ζ  της 

παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις 

συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων 

ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και 

αξιολογεί τις προσφορές, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 

αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα 

που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε 

θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε 

άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος 

έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο. 

 

  Δ.- Ορίζει πως η αξιολόγηση των προσφορών κι η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σε ένα ενιαίο 

στάδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

  Ε.- Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού 

έτους 2019 με ΚΑ 64/6233.0001 ποσού 25.668,00€ με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος για την 

αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα». 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/558/2019.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-12-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΙΕΩΛ7-ΚΔ6


		2019-12-20T08:12:30+0200
	Athens




