
 

Ορθή επανάληψη 

α.(ως προς το ποσό της προμήθειας) 

β.( στο σημείο Γ. του αποφασιστικού μέρους ως προς το ποσό της προμήθειας & στο σημείο Δ. του αποφασιστικού μέρους ως προς το ποσό 

της πίστωσης και το έτος) 

Αριθμός Πρακτικού 15 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  31-3-2020 

 

    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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 31η 

Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από 

τηv υπ' αριθμ. 9871/27-3-2020 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. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ.. 

 

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

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της σύναψης 

δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.058,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι 

υπάρχει άμεση ανάγκη καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων και προστασίας της υγιεινής του 

προσωπικού του Δήμου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στην οποία έχει κηρυχθεί η χώρα, κι ως 
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εκ τούτου πρέπει άμεσα να γίνει προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του προσωπικού του 

Δήμου Κορινθίων.     

  Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 125η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Απευθείας 

ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της σύναψης δημόσιας σύμβασης της 

προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 

προϋπολογισμού μελέτης 1.058,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», θέτει υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9950/30-3-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία 

έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ :   ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΄΄  
ΣΧΕΤ. : 1. Το αρ. 30070/02-09-2019 (ΑΔΑ : 7Ν8ΝΩΛ7-ΘΟΔ) έγγραφο του Δήμου περί 

ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Έχοντας υπόψη : 

1) τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1δ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται 
κατ΄ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει 
για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση,  προμηθειών, καθώς επίσης 
και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική 
απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη σχετικής απόφασης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

2) Την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και, ειδικότερα, του άρθρου 10 (Κατεπείγουσες 
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), παρ. 3α και β: 
΄΄3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και 
υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για 
τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι 
Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 
32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα 
δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.΄΄ 

3) Την πρόταση του Τμήματος Προμηθειών-Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας περί συγκρότησης 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: 

 
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Καμτσιώρα Έλλη Σαββανού Ελένη 

2 Γιαβάση Άννα Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 

3 Σούκουλης Αντώνιος Παναγοπούλου Φωτεινή 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. 
4) τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση των 

προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης δύναται να γίνει σε ενιαίο στάδιο, προς 
επίσπευση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.  

 
Η ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική λόγω της 

πανδημίας του κορονοϊού, στην οποία έχει κηρυχθεί η χώρα. Το προσωπικό των υπηρεσιών είναι 
βασικό να απολυμαίνει τακτικά τα χέρια του, τους χώρους εργασίας και τα αντικείμενα.  Χωρίς είδη 
καθαριότητας και απολύμανση, γενικά, δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.  
Κατόπιν αυτών, 
 

Παρακαλούμε 
 

όπως: 
1) όπως εγκρίνετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, 
2) εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διαπραγμάτευσης, 
3) συγκροτήσετε τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης, 

4) εγκρίνετε το πρακτικό της επιτροπής και αναθέσετε την εν λόγω προμήθεια. 
 

  Στη συνέχεια, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

9873/27-3-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» του 

Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 1.058,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Καθαρό οινόπνευμα, 430 ml, 
95 βαθμών  

τεμ 28,00 6,40 179,20 

2 
Υγρό υποχλωριώδους νατρίου 
παχύρευστο οικονομική 
συσκευασία (4 lt) 

τεμ 100,00 2,80 280,00 

3 
Υγρό υποχλωριώδους νατρίου 
παχύρευστο οικονομική 
συσκευασία (1.250 ml) 

τεμ 100,00 1,25 125,00 

4 Υγρό κρεμοσάπουνο (4 lt) τεμ 42,00 3,20 134,40 

5 Γαντια (100 τεμ) τεμ 20,00 4,86 97,20 

6 
Χαρτί κουζίνας σε ρολό (800 
gr) 

τεμ 100,00 1,83 183,00 

Σύνολο: 998,80 

ΦΠΑ (6%): 59,93 

Γενικό Σύνολο: 1.058,73 

 

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (με Φ.Π.Α.) 

 

  Ακολούθως λέει πως η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους λόγους που 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, οπότε και θα πρέπει να 

γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρ. 26 και 32 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 9873/27-3-2020 τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης 

ανέρχεται στα 1.058,73€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, και κατόπιν της σε ορθή επανάληψη υπ΄ 
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αριθ. πρωτ. 9946/30-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για 

την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της 

απευθείας ανάθεσης, η οποία εστάλη στους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες 1)Νικόλαος 

Σαζακλής και ΣΙΑ Ε.Ε. και 2)Στριμενόπουλος Αρ. Γεράσιμος, υποβλήθηκαν στο Δήμο οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Νικόλαος Σαζακλής και ΣΙΑ Ε.Ε. και 2)Στριμενόπουλος Αρ. 

Γεράσιμος, τις οποίες ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής. 

  Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σε ορθή επανάληψη από 30-3-2020 γνωμοδοτικό 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, 

το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 32Α, Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(Ορθή επανάληψη ως προς τα ποσά) 

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 
 

Στην Κόρινθο, την 31/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, στα γραφεία τμήματος Προμηθειών-
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 1ος 
όροφος), συνεδρίασε η επιτροπή διαβούλευσης, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της αρ.  9946/30-03-2020 πρόσκλησης του Δήμου, για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ,  προϋπολογισμού 1.058,73€. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος Καμτσιώρα Έλλη 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος 

 
Η επιτροπή αφού παρέλαβε : 

1. τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα ΄΄ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄και 
2. τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα ΄΄ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ΄΄   

τα οποία παραδόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι ο φάκελος προσφοράς υποβλήθηκε 
σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην  με αρ. 9946/30-03-2020 πρόσκληση του Δήμου και προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών :  
 

1. του ΄΄ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ 
Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ως κάτωθι: 

 

 Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» (προσωποποιημένη πληροφόρηση) από 
το taxisnet, με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ].  

 
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΖΑΚΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και 
διαπίστωσε ότι κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η αρ. 9946/30-03-2020 
σχετική πρόσκληση του Δήμου. 
Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει ως εξής: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν



 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
6% 

1 Καθαρό οινόπνευμα, 430ml, 95βαθμών τεμ 28 6,40 179,20 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 179,20 

ΦΠΑ 6% 10,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 189,95 

 
2. του ΄΄ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ΄΄ 

Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ως κάτωθι: 
 

 Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» (προσωποποιημένη πληροφόρηση) από 
το taxisnet, με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ].  

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Κορινθίας 
 
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ και 
διαπίστωσε ότι κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η 9946/30-03-2020 σχετική 
πρόσκληση του Δήμου. 
Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει ως εξής: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 
6% 

1 Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο 
οικονομική συσκευασία (4 lt) 

τεμ 100,00 2,80 280,00 

2 Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο 
οικονομική συσκευασία (1.250 ml) 

τεμ 100,00 1,25 125,00 

3 Υγρό κρεμοσάπουνο (4 lt) τεμ 42,00 3,20 134,40 

4 Γαντια (100 τεμ) τεμ 20,00 4,86 97,20 

5 Χαρτί κουζίνας σε ρολό (800 gr) τεμ 100,00 1,83 183,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 819,60 

ΦΠΑ 6% 49,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 868,78 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  την ανάθεση στον οικονομικό φορέα : 
 

1. ΄΄ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄.  ως κάτωθι:  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 
6% 

1 Καθαρό οινόπνευμα, 430ml, 95βαθμών τεμ 28 6,40 179,20 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 179,20 

ΦΠΑ 6% 10,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 189,95 

 
1. ΄΄ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ΄΄ ως κάτωθι:  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 
6% 

1 Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο 
οικονομική συσκευασία (4 lt) 

τεμ 
100,00 2,80 280,00 

2 Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο 
οικονομική συσκευασία (1.250 ml) 

Τεμ 
100,00 1,25 125,00 

3 Υγρό κρεμοσάπουνο (4 lt) Τεμ 42,00 3,20 134,40 

4 Γαντια (100 τεμ) Τεμ 20,00 4,86 97,20 

5 Χαρτί κουζίνας σε ρολό (800 gr) τεμ 100,00 1,83 183,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 819,60 

ΦΠΑ 6% 49,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 868,78 

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν



 

 
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) Καμτσιώρα Έλλη 

2) Γιαβάση Άννα 

3) Σούκουλης Αντώνιος 

 

Από τις ως άνω προσφορές και σύμφωνα με το σε ορθή επανάληψη από 30-3-2020 γνωμοδοτικό 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι 

προμήθεια, οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες: 1)«Νικόλαος Σαζακλής και ΣΙΑ 

Ε.Ε.» για το είδος με α/α 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 9873/27-3-2020 τεχνικής έκθεσης συνολικού ποσού 179,20€ πλέον Φ.Π.Α. και 189,95€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και 2)»Στριμενόπουλος Αρ. Γεράσιμος» για τα είδη με α/α 2, 3, 4, 5 και 

6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9873/27-3-2020 

τεχνικής έκθεσης συνολικού ποσού 819,60€ πλέον Φ.Π.Α. και 868,78€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., κρίνονται συμφέρουσες και οι προσφέρουσες εταιρείες παρουσιάζονται αξιόπιστες. 

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: 

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, 

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με 

διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

Δήμου, 

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης 

για την εν θέματι προμήθεια, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναφέρονται στην σε 

ορθή επανάληψη υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9873/27-3-2020 τεχνική έκθεση, και των όρων της 

διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται στην σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθ. πρωτ. 9946/30-3-2020 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της 

διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για 

κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Καμτσιώρα Έλλη Σαββανού Ελένη 

2 Γιαβάση Άννα Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 

3 Σούκουλης Αντώνιος Παναγοπούλου Φωτεινή 

την έγκριση του σε ορθή επανάληψη από 30-3-2020 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια, την απευθείας ανάθεση 

στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς των ειδών της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με τις προσφορές 

τους.  

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν



 

    Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, Πνευματικός, 

Ταγαράς και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πως συμφωνούν με την 

ως άνω απευθείας ανάθεση στους ως άνω οικονομικούς φορείς των ειδών της εν λόγω προμήθειας 

σύμφωνα με τις προσφορές τους. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 9950/30-3-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την σε ορθή επανάληψη υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 9873/27-3-2020 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, την σε ορθή επανάληψη 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 9946/30-3-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν θέματι 

προμήθεια, τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές, το σε ορθή επανάληψη από 30-3-2020 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην 

εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, 

β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με 

διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της 

κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις 

του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, την Π.Ν.Π. με 

τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), τις διατάξεις των 

άρθρ. 26 και 32 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σε ορθή 

επανάληψη υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9873/27-3-2020 τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Προμήθεια Ειδών 

Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», που συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Καμτσιώρα 

Έλλη 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 32Α του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τευχ. 

α΄ 55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, επιλογή 

αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (λόγω κορωνοϊού) προϋπολογισμού τεχνικής 

έκθεσης 1.058,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι, λόγω της άμεσης ανάγκης προμήθειας 

ειδών καθαριότητας και υγιεινής για το προσωπικό του Δήμου Κορινθίων λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού, στην οποία έχει κηρυχθεί η χώρα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από 

τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση 

της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. 

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν



 

  Β.- Εγκρίνει την σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθ. πρωτ. 9946/30-3-2020 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, η 

οποία εστάλη στους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες 1)Νικόλαος Σαζακλής και ΣΙΑ Ε.Ε. και 

2)Στριμενόπουλος Αρ. Γεράσιμος, κι έχει ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
 
 

 
 
 

Κόρινθος, 30/03/2020  
Αριθμ. Πρωτ.: 9946 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ :  

1.΄΄ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ 

(ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) 

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 15, ΤΚ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 

ΤΗΛ. : 27410-22307 

2.΄΄ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΄΄ 

Δ/ΝΣΗ : ΣΜΥΡΝΗΣ 16, ΤΚ. 20132, ΚΟΡΙΝΘΟΣ,  
ΤΗΛ. : 27410-72843 

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας         και ευπρεπισμού ΄΄ 

                (Ορθή επανάληψη ως προς τις ποσότητες) 
Ο Δήμος Κορινθίων ενδιαφέρεται για την άμεση προμήθεια των παρακάτω : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΑΞΙΑ (€) 

1 
Καθαρό οινόπνευμα, 430ml, 

95βαθμών 
ΤΕΜ 28,00 ……………. ………… 

2 
Υγρό υποχλωριώδους νατρίου 

παχύρευστο οικονομική 

συσκευασία (4 lt) 

ΤΕΜ 100,00 ……………. ………… 

3 
Υγρό υποχλωριώδους νατρίου 

παχύρευστο οικονομική 

συσκευασία (1250 ml) 

ΤΕΜ 100,00 ……………. ………… 

4 Υγρό κρεμοσάπουνο (4 lt) ΤΕΜ 42,00 ……………. ………… 

5 Γαντια (100 τεμ) ΤΕΜ 20,00 ……………. ………… 

6 
Χαρτί κουζίνας σε ρολό (800 

gr) 
ΤΕΜ 100,00 ……………. ………… 

Σύνολο: .………….. 

ΦΠΑ (6%): ……….. 

Γενικό Σύνολο: ……….. 

 
Εξαιτίας του επείγοντος χαρακτήρα λόγω κορονοϊού, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας 
έως τις 30/03/2020. Μαζί με την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλλετε και εκτύπωση της καρτέλας 
«Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» (προσωποποιημένη πληροφόρηση) από το taxisnet, με την αναγραφή 
των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ] ή κάποιο έγγραφο που θα αποδεικνύει την 
καταλληλότητα της επιχείρησής σας για την εν λόγω προμήθεια.  
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
Επισυνάπτεται η από 27/03/2020 σχετική τεχνική έκθεση. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων  
 

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν



 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 Γ.- Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 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 προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (λόγω κορωνοϊού) προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 

1.058,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως εξής: 

 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Καμτσιώρα Έλλη Σαββανού Ελένη 

2 Γιαβάση Άννα Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 

3 Σούκουλης Αντώνιος Παναγοπούλου Φωτεινή 

  

  Δ.- Εγκρίνει το σε ορθή επανάληψη από 30-3-2020 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια, όπως αυτό ακριβώς και 

αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Ε.- Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (λόγω κορωνοϊού) προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 1.058,73€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής: 

1)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Πυλαρινού 15, 

Κόρινθος, ΑΦΜ 093111390 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με συνολικό ποσό 

προσφοράς τα 179,20€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 189,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι 

πίνακας: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 
6% 

1 Καθαρό οινόπνευμα, 430ml, 95βαθμών τεμ 28 6,40 179,20 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 179,20 

ΦΠΑ 6% 10,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 189,95 

 

2)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Σμύρνης 16, 

Κόρινθος, ΑΦΜ 044476847 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με συνολικό ποσό 

προσφοράς τα 819,60€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 868,78€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι 

πίνακας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 
6% 

1 Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο 
οικονομική συσκευασία (4 lt) 

τεμ 
100,00 2,80 280,00 

2 Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο 
οικονομική συσκευασία (1.250 ml) 

Τεμ 
100,00 1,25 125,00 

3 Υγρό κρεμοσάπουνο (4 lt) Τεμ 42,00 3,20 134,40 

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν



 

4 Γαντια (100 τεμ) Τεμ 20,00 4,86 97,20 

5 Χαρτί κουζίνας σε ρολό (800 gr) τεμ 100,00 1,83 183,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 819,60 

ΦΠΑ 6% 49,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 868,78 

 

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού 

έτους 2020 με ΚΑ 10/6634.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το 

ποσό των 1.058,73€. 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/125/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 1-4-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΑΤ4ΩΛ7-55Ν
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