
 

Αριθμός Πρακτικού 21 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  29-4-2020 

 

    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, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και 

στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σήμερα τηv 29η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και από ώρα 10:00 

έως 12:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 11790/28-4-2020 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 και τηλεφωνικού μηνύματος πέντε (5) 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)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ.2)Πνευματικός Αλέξ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)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 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Ανάθεση προμήθειας απολυμαντικών, Μ.Α.Π., 

παροχής υπηρεσιών απολύμανσης στα σχολεία και κτίρια στέγασης υπηρεσιών καθώς και στους 

οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, με τη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη προμήθειας των εν 
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λόγω ειδών καθώς και για τις εν θέματι υπηρεσίες απολύμανσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει στα πλαίσια λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του και πρέπει άμεσα να γίνουν οι ενέργειες για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδών 

και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

  Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης 

του ανωτέρω θέματος. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 182η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση 

προμήθειας απολυμαντικών, Μ.Α.Π., παροχής υπηρεσιών απολύμανσης στα σχολεία και 

κτίρια στέγασης υπηρεσιών καθώς και στους οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ, για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου, με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση», έθεσε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την 

από 27-4-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΜΑΠ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1.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. […]»  
 
2.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. […]» 
 
3.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.» 
 
4.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, 
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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». 
5.Το αρ. ΦΕΚ 55/11.3.2020 (Τέυχος Α΄), πράξη νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού CoVID 19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του. 
 
6.Την αρ. 146/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί τροποποίησης 
προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020. 
7.Την αρ. 53/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων και 
τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020. 
8.α. Την 11424/2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορινθίων για την προμήθεια 48 απολυμαντικών για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 696,04€ με ΦΠΑ. 
Για την υλοποίηση της προμήθειας εκδόθηκε η αρ. 11531/725/2020 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 
  β. Την 11418/2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων που σχετίζονται με 
δράσεις του Δήμου για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, προϋπολογισμού 2734,20€. 
Για την υλοποίηση της προμήθειας εκδόθηκαν οι αρ. 11532/726/2020 και 11534/727/2020 
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
   γ. Την 11421/2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την 
παροχή υπηρεσιών ειδικής απολύμανσης των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του δήμου και των 
53 κτιρίων  πρωτοβάθμιας και 15 κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 
26.619,13€. 
Για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών έχουν εκδοθεί οι 11586/728/2020, 11587/729/2020, 
11589/730/2020 και 11590/731/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 δ. Την αρ. 9/2020 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου  
για την ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, προϋπολογισμού 7.892,60€. 
Για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών εκδόθηκε η 11389/724/2020 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 
9.Την πρόταση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με του αναπληρωτές τους 
που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση 
των ανωτέρω συμβάσεων  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Καμτσιώρα Έλλη 
2. Γιαβάση Άννα 
3. Σούκουλης Αντώνιος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Σαββανού Ελένη 
2. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 
3. Χρήστος Ζαφειρόπουλος 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. 

 
 
Το γεγονός ότι οι εν λόγω προμήθειες και υπηρεσίες κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές  για την 
προσωρινή κάλυψη των αναγκών των  του Δήμου  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στην οποία 
έχει κηρυχθεί η χώρα. 
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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: 
 
Α.  προμήθειας απολυμαντικών. 
 
Β. προμήθειας ΜΑΠ σύμφωνα με την 11418/2020 Τεχνική Έκθεση. 
 
Γ. παροχής υπηρεσιών ειδικής απολύμανσης των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του 
δήμου και των 53 κτιρίων  πρωτοβάθμιας και 15 κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Δ.  παροχής υπηρεσιών για την ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, 
σύμφωνα με την 9/2020 Μελέτη. 
 

2. Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους της διαπραγμάτευσης. 
 

3. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης. 
 

4. Η έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση των εν λόγω προμηθειών και 
υπηρεσιών. 

 
Και τέλος για την επίσπευση της διαδικασίας σύναψης των  συμβάσεων, 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. 
 

  Στη συνέχεια, έθεσε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις: 

  Α)από 22-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ του Τμήματος 

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

συνολικού προϋπολογισμού 696.04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός έχει ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.   

τεμ 48 13,68 656,64 

Σύνολο: 656,64 

ΦΠΑ (6%): 39,40 

Γενικό Σύνολο: 696,04 
 

   Β)από 23-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του 

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

Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 2.734,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
Γυαλιά προστασίας 
κλειστού τύπου 

Τεμ.  30 17,00 510,00 
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2 
Στολή προστασίας μίας 
χρήσης 

Τεμ. 35 30,00 1.050,00 

3 Γαλότσες ασφαλείας  Τεμ. 30 21,50 645,00 

Σύνολο: 2.205,00 

ΦΠΑ (24%): 529,20 

Γενικό Σύνολο: 2.734,20 
 

    Γ)από 22-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο “Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης κοινωνικής 

προστασίας, παιδείας και πολιτισμού και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων  

για την αποφυγή της διάδοσης  του κορονοιού COVID-19” του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου συνολικού 

προϋπολογισμού 26.619,13€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός έχει ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

1. 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑ 
15/6117.0006) 

ΚΤΙΡΙΟ 68 255,56 0 

17.378,08 

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  (ΚΑ 15/6117.0006):  21.548,82 

2 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΚΑ 
10/6117.0001) 

ΚΤΙΡΙΟ 7 255,56 1 (σε 5 κτιρια) 
3.066,72 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 10/6117.0001)  3.802,73 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 
511,12 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 30/6117.0006) 633,79 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

511,12 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 20/6117.0026) 633,79 

Σύνολο: 21.467,04 

ΦΠΑ 24%` 5.152,09 

Γενικό Σύνολο: 26.619,13 
 

  Δ)με αριθμό 9/2020 μελέτη με τίτλο “Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς 

ΡΟΜΑ για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 7.892,60€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

            

1 
Ειδική απολύμανση σε 
οικισμούς και καταυλισμούς 
Ρομά 

Λίτρο 
ψεκαστικού 
υγρού 

6.700 0,95 6.365,00 

  
 

     ΦΠΑ 24% 1.527,60 

  
 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.892,60 

 

Η εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών και υπηρεσιών 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 της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του κατεπείγοντος 

και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του ν.4412/2016, όπως 

ισχύει.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, και κατόπιν των α)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11601/24-4-2020 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια απολυμαντικών 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, β)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11603/24-4-2020 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΠΥΡΟ SΟS 

ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.” (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), γ)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11599/24-4-2020 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ειδικής απολύμανσης 

σχολείων και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η 

οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. 

TERRA GREEN, δ)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11464/23-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ειδικής απολύμανσης σε οικισμούς και καταυλισμούς 

ΡΟΜΑ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN, υποβλήθηκαν στο Δήμο οι προσφορές των 

οικονομικών φορέων 1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2)“ΠΥΡΟ SΟS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.” 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΜΕΣΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) και 3) ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN. 

  Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σε ορθή επανάληψη από 27-4-2020 γνωμοδοτικό 

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

το οποίο έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 32Α, Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΜΑΠ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΡΟΜΑ» 

 
Στην Κόρινθο, την 27/04/2020, ημέρα Δευτέρα  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 των αρ.: 
Η  αρ. 11601/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για την προμήθεια απολυμαντικών. 
Η αρ. 11603/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ΠΥΡΟ 
SOS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε., για την προμήθεια ΜΑΠ. 
Η αρ. 11599/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με δ.τ. TERRA GREEN. για την ειδική απολύμανση σχολείων και κτιρίων στέγασης 
υπηρεσιών του δήμου. 
H αρ. 11464/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με δ.τ. TERRA GREEN, για την ειδικής απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. 
   
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος Καμτσιώρα Έλλη, ως Πρόεδρος 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος 

 
Η επιτροπή αφού παρέλαβε: 
Α. για την προμήθεια απολυμαντικών την προσφορά της επιχείρησης: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet. 
Οικονομική Προσφορά η οποία  έχει ως εξής 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.   

τεμ 48 13,68 656,64 

Σύνολο: 656,64 

ΦΠΑ (6%): 39,40 

Γενικό Σύνολο: 696,04 

 
Β. για την προμήθεια ΜΑΠ την προσφορά της επιχείρησης  
ΠΥΡΟ SOS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε. 
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet. 
Οικονομική Προσφορά η οποία  έχει ως εξής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Γυαλιά προστασίας κλειστού 
τύπου 

Τεμ.  30 17,00 510,00 

2 Στολή προστασίας μίας χρήσης Τεμ. 35 30,00 1.050,00 

3 Γαλότσες ασφαλείας  Τεμ. 30 21,50 645,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  2.205,00 
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ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  2.734,20 

 
 
Γ. για την παροχή υπηρεσιών για την ειδική απολύμανση σχολείων και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του δήμου την 
προσφορά της επιχείρησης:  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με δ.τ. TERRA GREEN. 
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, ισχύος έως 27-5-2020 
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ, ισχύος έως 8-6-2020 
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – Μη μισθωτών Σπυρίδωνα Καλομοίρη ισχύος έως 16/7/2020. 
Aντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ημερομηνία έκδοσης 4/3/2020 
Στοιχεία Δημοσιότητας 
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet 
Έγγραφο έναρξης άσκησης επαγγέλματος. 
Τίτλος Σπουδών 
Ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης 
Τεχνική Προσφορά 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων για το DALCO 100 
Άδεια κυκλοφορίας για το DALCO 100 
Τεχνικό δελτίο για το DALCO 100 
΄Αδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ 
Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
Υπεύθυνες Δηλώσεις  
Κατάσταση Προσωπικού 
Οικονομική προσφορά  
 
Δαπάνη ανά κτίριο 255,56€/κτίριο για τα κτίρια ως πίνακας: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

1. 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑ 
15/6117.0006) 

ΚΤΙΡΙΟ 68 255,56 0 

2 
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ (ΚΑ 10/6117.0001) 

ΚΤΙΡΙΟ 7 255,56 1 (σε 5 κτιρια) 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

 
Δ. για την παροχή υπηρεσιών για την ειδική απολύμανση οικισμών και καταυλισμών Ρομά σύμφωνα με 9/2020 
Μελέτη, την προσφορά της επιχείρησης:  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με δ.τ. TERRA GREEN. 
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, ισχύος έως 27-5-2020 
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ, ισχύος έως 8-6-2020 
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – Μη μισθωτών Σπυρίδωνα Καλομοίρη ισχύος έως 16/7/2020. 
Aντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ημερομηνία έκδοσης 4/3/2020 
Στοιχεία Δημοσιότητας 
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet 
Έγγραφο έναρξης άσκησης επαγγέλματος. 
Τίτλος Σπουδών 
Ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης 
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Τεχνική Προσφορά 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων για το DALCO 100 
Άδεια κυκλοφορίας για το DALCO 100 
Τεχνικό δελτίο για το DALCO 100 
΄Αδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ 
Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
Υπεύθυνες Δηλώσεις  
Κατάσταση Προσωπικού 
Οικονομική προσφορά  

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

            

1 
Ειδική απολύμανση σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά 

Λίτρο 
ψεκαστικού 
υγρού 

6.700 0,95 6.365,00 

  
 

     ΦΠΑ 24% 1.527,60 

  
 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.892,60 

 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι οι προσφορές είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, ως ανωτέρω και η επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλότερη τιμή προτείνει την ανάθεση ως κάτωθι: 
 
Α. Την προμήθεια απολυμαντικών στην επιχείρηση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΦΜ: 033946660, ΔΟΥ: 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΩΝ 136, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.   

τεμ 48 13,68 656,64 

Σύνολο: 656,64 

ΦΠΑ (6%): 39,40 

Γενικό Σύνολο: 696,04 

 
Β. Την  προμήθεια ΜΑΠ στην επιχείρηση  ΠΥΡΟ SOS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ 801055637, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ιωαννίνων 
94-ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. Επικοινωνίας: 2410 256136)  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Γυαλιά προστασίας κλειστού 
τύπου 

Τεμ.  30 17,00 510,00 

2 Στολή προστασίας μίας χρήσης Τεμ. 35 30,00 1.050,00 

3 Γαλότσες ασφαλείας  Τεμ. 30 21,50 645,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  2.205,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  2734,20 

 
Γ. Την παροχή υπηρεσιών για την ειδική απολύμανση σχολείων και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του δήμου στην  
επιχείρηση: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με δ.τ. TERRA GREEN (ΑΦΜ:131857726, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ)  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
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1. 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑ 
15/6117.0006) 

ΚΤΙΡΙΟ 68 255,56 0 

17.378,08 

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  (ΚΑ 15/6117.0006):  21.548,82 

2 
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ (ΚΑ 10/6117.0001) 

ΚΤΙΡΙΟ 7 255,56 1 (σε 5 κτιρια) 

3.066,72 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 10/6117.0001)  3.802,73 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

511,12 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 30/6117.0006) 633,79 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

511,12 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 20/6117.0026) 633,79 

Σύνολο: 21.467,04 

ΦΠΑ 24%` 5.152,09 

Γενικό Σύνολο: 26.619,13 

 
Δ. Την  παροχή υπηρεσιών για την ειδική απολύμανση οικισμών και καταυλισμών Ρομά σύμφωνα με 9/2020 
Μελέτη, την προσφορά της επιχείρησης:  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με δ.τ. TERRA GREEN.: (ΑΦΜ:131857726, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ)  
 

 

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

            

1 
Ειδική απολύμανση σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά 

Λίτρο 
ψεκαστικού 
υγρού 

6.700 0,95 6.365,00 

  
 

     ΦΠΑ 24% 1.527,60 

  
 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.892,60 

 
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 27-4-2020 γνωμοδοτικό 

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

προμήθεια, οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες: 1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της από 22-4-2020 τεχνικής 

έκθεσης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, συνολικού ποσού προσφοράς 656,64€ πλέον 

Φ.Π.Α. και 696,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2)“ΠΥΡΟ SΟS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.” 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΜΕΣΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της από 23-4-2020 

τεχνικής έκθεσης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, συνολικού ποσού 

προσφοράς 2.205,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 2.734,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

3)ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN για τις υπηρεσίες 1)του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της από 22-4-2020 τεχνικής έκθεσης με τίτλο “Ειδική απολύμανση κτιρίων 

Δ/νσης κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων  για την αποφυγή της διάδοσης  του κορονοιού COVID-19”, συνολικού ποσού 

προσφοράς 21.467,04€ πλέον Φ.Π.Α. και 26.619,13€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 2)του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθμό 9/2020 μελέτης με τίτλο “Ειδική απολύμανση σε 

οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, 

συνολικού ποσού προσφοράς 6.365,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 7.892,60€ 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 διαδικασίας του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εν θέματι προμήθεια με 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, την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στις α)από 22-4-2020 

τεχνική έκθεση με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, β)από 23-4-2020 τεχνική έκθεση με 

τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, γ)από 22-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο 

“Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού και κτιρίων 

στέγασης υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων  για την αποφυγή της διάδοσης  του κορονοιού COVID-

19”, δ)με αριθμό 9/2020 μελέτη με τίτλο “Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς 

ΡΟΜΑ για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, και των όρων της 

διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται στις υπ΄ αριθ. πρωτ. α)11601/24-4-2020, β)11603/24-4-

2020, γ)11599/24-4-2020 και δ)11464/23-4-2020 προσκλήσεις 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: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Καμτσιώρα Έλλη 

2.Γιαβάση Άννα 

3.Σούκουλης Αντώνιος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Σαββανού Ελένη 

2.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 

3.Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη, 

την έγκριση του σε ορθή επανάληψη από 27-4-2020 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσιών συμβάσεων για τις εν θέματι προμήθειες και υπηρεσίες, και την 

απευθείας ανάθεση στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς των εν λόγω προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις προσφορές τους.  

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

δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εκτός από τον κ. Σταυρέλη, ο οποίος 

επικοινώνησε με τηλεφωνικό γραπτό μήνυμα) πως συμφωνούν με την ως άνω απευθείας ανάθεση 

στους ως άνω οικονομικούς φορείς των εν λόγω προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

προσφορές τους. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 27-4-2020 εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας, τις α)από 22-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, β)από 23-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, γ)από 22-4-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο “Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης 

κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων  για την αποφυγή της διάδοσης  του κορονοιού COVID-19”, δ)με αριθμό 9/2020 μελέτη 

με τίτλο “Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ για την αποφυγή της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19” των αρμόδιων υπηρεσιών, τις υπ΄ αριθ. πρωτ. α)11601/24-4-2020, 

β)11603/24-4-2020, γ)11599/24-4-2020 και δ)11464/23-4-2020 προσκλήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις εν θέματι προμήθειες και υπηρεσίες, τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές, 

το σε ορθή επανάληψη από 27-4-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά 

επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας 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 
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διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των: α)από 22-4-2020 

τεχνικής έκθεσης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ενδεικτικού προϋπολογισμού  

696.04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. 

Γιαβάση Άννα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας κ. Καραΐσκο Ιωάννη, β)από 23-4-2020 τεχνικής έκθεσης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.734,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Γιαβάση Άννα 

και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. 

Καραΐσκο Ιωάννη, γ)από 22-4-2020 τεχνικής έκθεσης με τίτλο “Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης 

κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων  για την αποφυγή της διάδοσης  του κορονοιού COVID-19” ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 26.619,13€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε από την υπάλληλο 

του Δήμου κ. Γιαβάση Άννα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Πολεοδομίας κ. Καραΐσκο Ιωάννη, δ)με αριθμό 9/2020 μελέτης με τίτλο “Ειδική απολύμανση σε 

οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.892,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε από την 

υπάλληλο του Δήμου κ. Σούκουλη Ουρανία και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Καραΐσκο Ιωάννη, και ορίζει την με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με χρήση των διατάξεων του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης γίνεται σε 

ενιαίο στάδιο, 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 αναδόχων για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, 

διότι, λόγω του ότι οι εν λόγω προμήθειες και υπηρεσίες κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές για την 

προσωρινή κάλυψη των αναγκών του Δήμου,  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 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. 

  Β.- Εγκρίνει τις: α)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11601/24-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποβολής προσφοράς για την προμήθεια απολυμαντικών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και 
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της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κι έχει ως εξής: 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 

                  Κόρινθος,     24   /04/2020 
                             Αρ. πρωτ.:  11601 
 
               
ΠΡΟΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

   
Ο Δήμος Κορινθίων ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια: 
 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.   ΤΕΜ. 48 

 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, και η μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ.      11531/725/24 -04-2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας έως τις   24/04/2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Κορινθίων. Μαζί με την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλετε το παρακάτω, προκειμένου να γίνει η 
ανάθεση της εν θέματι παροχής υπηρεσιών. 

1) Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι προμήθεια. Εκτύπωση 
της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet, από την οποία θα προκύπτουν η 
μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και η συνάφεια των 
δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι προμήθεια με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ].  

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων  
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 β)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11603/24-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής 

προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΠΥΡΟ SΟS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.” (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) κι έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
 
 

 
 
 

Κόρινθος, 24/04/2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 11603       

 
 
 
 
ΠΡΟΣ :  

΄΄ ΠΥΡΟ SΟS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.΄΄ 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

Ιωαννίνων 94 (πλησίον Πυροσβεστικής Υπηρεσίας),  

Λάρισα, Τ.Κ. 41222. 

ΤΗΛ. : 2410 624450, 2410 256136 

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

ατομικής προστασίας λόγω κορονοϊού με τη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ΄΄ 

Ο Δήμος Κορινθίων ενδιαφέρεται για την άμεση προμήθεια των παρακάτω : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
Γυαλιά προστασίας 
κλειστού τύπου 

Τεμ. 30 ……………. ………… 

2 
Στολή προστασίας μίας 
χρήσης 

Τεμ. 35 ……………. ………… 

3 Γαλότσες ασφαλείας  Τεμ. 30 ……………. ………… 

Σύνολο: .………….. 

ΦΠΑ : ……….. 

Γενικό Σύνολο: ……….. 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί οι με αρ. 726 & 727/2020 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης. 

 
Εξαιτίας του επείγοντος χαρακτήρα λόγω κορονοϊού, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας 
έως τις 25/4/2020 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 11418/23-4-2020 σχετική τεχνική έκθεση. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 γ)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11599/24-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς 

για την υπηρεσία ειδικής απολύμανσης σχολείων και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του Δήμου 
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Κορινθίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση 

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

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN κι έχει ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 

 
 
 

Κόρινθος, 24/04/2020 
                                                          Αριθμ. Πρωτ. 11599 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ : Την επιχείρηση :  

΄΄ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ.΄΄TERRA 
GREEN ΄΄΄΄  
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ),  
Δ/ΝΣΗ : ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ. 20008,  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ. : 27410-98440,  
ΚΙΝ. : 6945-081155,  
email : spyroskal@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ειδικής 

απολύμανσης σχολείων και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του δήμου Κορινθίων  για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση ΄΄ 

 
Ο Δήμος Κορινθίων ενδιαφέρεται για την ανάθεση των παρακάτω : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ
ΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

1. 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑ 
15/6117.0006) 

ΚΤΙΡΙΟ 68  0 

 

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  (ΚΑ 15/6117.0006):   

2 
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ (ΚΑ 10/6117.0001) 

ΚΤΙΡΙΟ 7  1 (σε 5 κτιρια) 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 10/6117.0001)   

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1  1 
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ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 30/6117.0006)  

4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ 1  1 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 20/6117.0026)  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%`  

Γενικό Σύνολο:  

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί  οι με αρ. 728,729,730 & 731 

αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης. 

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας έως τις 25/04/2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Κορινθίων σε φάκελο με την ένδειξη «Για το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών». Μαζί με την προσφορά 
σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εν 
θέματι υπηρεσίας. 
  
1) Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  
(το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται).  Ο οικονομικός φορέας προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην 
οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,  
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης.  
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την ημερομηνία της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
2) 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 …». 
 
3) 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 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….». 
 
4) Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι υπηρεσία   
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. 
 
5) Ό,τι άλλο απαιτείται από την συνημμένη Τεχνική Έκθεση  της Δ/νσης Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας, η 
οποία επισυνάπτεται.  
 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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 δ)υπ΄ αριθ. πρωτ. 11464/23-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής 

προσφοράς για την υπηρεσία ειδικής απολύμανσης σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN κι έχει ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
 
 

 
 
 

Κόρινθος, 23/04/2020 
                                Αριθμ. Πρωτ. 11464 
 
 
ΠΡΟΣ : Την επιχείρηση :  

΄΄ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ.΄΄TERRA 
GREEN ΄΄΄΄  
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ),  
Δ/ΝΣΗ : ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ. 20008,  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ. : 27410-98440,  
ΚΙΝ. : 6945-081155,  
email : spyroskal@gmail.com 

  

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ειδικής 

απολύμανσης σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ για την αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

΄΄ 

Ο Δήμος Κορινθίων ενδιαφέρεται για την ανάθεση των παρακάτω : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. 
Ειδική απολύμανση σε 
οικισμούς και καταυλισμούς 
ρομά 

Λίτρο  
ψεκαστικού 

υγρού 
6.700 ……………. ………… 

Σύνολο: ………… 

ΦΠΑ 24%` …………. 

Γενικό Σύνολο: ………… 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η με αρ. 11389/724/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. 

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας έως τις 24/04/2020. στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Κορινθίων σε φάκελο με την ένδειξη «Για το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών». Μαζί με την προσφορά 
σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εν 
θέματι υπηρεσίας. 
  
1) Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  
(το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται).  Ο οικονομικός φορέας προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην 
οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,  
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης.  
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την ημερομηνία της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
2) 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 …». 
 
3) 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 
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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 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….». 
 
4) Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι υπηρεσία   
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. 
 
5) Ό,τι άλλο απαιτείται από την αρ. 09/2020 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού, η οποία επισυνάπτεται.  
 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
Επισυνάπτεται η αρ. 09/2020 σχετική μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων  
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 των δημοσίων συμβάσεων για τις ως άνω προμήθειες και υπηρεσίες, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Καμτσιώρα Έλλη 

2.Γιαβάση Άννα 

3.Σούκουλης Αντώνιος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Σαββανού Ελένη 

2.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 

3.Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. 
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  Δ.- Εγκρίνει το σε ορθή επανάληψη από 27-4-2020 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις ως άνω προμήθειες και υπηρεσίες, όπως 

αυτό ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Ε.- Αναθέτει απευθείας, λόγω κατεπείγοντος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση: 

1) την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  696,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω έκτακτων γεγονότων με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΦΜ: 

033946660, ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΩΝ 136, ΚΟΡΙΝΘΟΣ), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με 

συνολικό ποσό προσφοράς τα 656,64€ πλέον Φ.Π.Α. και 696,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως 

ο κάτωθι πίνακας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.   

τεμ 48 13,68 656,64 

Σύνολο: 656,64 

ΦΠΑ (6%): 39,40 

Γενικό Σύνολο: 696,04 

 

2) την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 2.734,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω έκτακτων γεγονότων με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΠΥΡΟ SΟS ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.” 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΜΕΣΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (ΑΦΜ 801055637, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ιωαννίνων 94-ΛΑΡΙΣΑ), νόμιμα 

εκπροσωπούμενο, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 2.205,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 2.734,20€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Γυαλιά προστασίας κλειστού 
τύπου 

Τεμ.  30 17,00 510,00 

2 Στολή προστασίας μίας χρήσης Τεμ. 35 30,00 1.050,00 

3 Γαλότσες ασφαλείας  Τεμ. 30 21,50 645,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  2.205,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  2734,20 

 

3) την εκτέλεση της υπηρεσίας “Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης κοινωνικής προστασίας, 

παιδείας και πολιτισμού και κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων  για την 

αποφυγή της διάδοσης  του κορονοιού COVID-19” ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.619,13€ 

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

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN (ΑΦΜ: 131857726, ΔΟΥ 
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ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με συνολικό ποσό προσφοράς 

τα 21.467,04€ πλέον Φ.Π.Α. και 26.619,13€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

1. 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑ 
15/6117.0006) 

ΚΤΙΡΙΟ 68 255,56 0 

17.378,08 

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  (ΚΑ 15/6117.0006):  21.548,82 

2 
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ (ΚΑ 10/6117.0001) 

ΚΤΙΡΙΟ 7 255,56 1 (σε 5 κτιρια) 

3.066,72 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 10/6117.0001)  3.802,73 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

511,12 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 30/6117.0006) 633,79 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 255,56 1 

511,12 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑ 20/6117.0026) 633,79 

Σύνολο: 21.467,04 

ΦΠΑ 24%` 5.152,09 

Γενικό Σύνολο: 26.619,13 

 

4) την εκτέλεση της υπηρεσίας “Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ 

για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” ενδεικτικού προϋπολογισμού 

7.892,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ- με δ.τ. TERRA GREEN 

(ΑΦΜ:131857726, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με 

συνολικό ποσό προσφοράς τα 6.365,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 7.892,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

ως ο κάτωθι πίνακας: 

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

            

1 
Ειδική απολύμανση σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά 

Λίτρο 
ψεκαστικού 
υγρού 

6.700 0,95 6.365,00 

  
 

     ΦΠΑ 24% 1.527,60 

  
 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.892,60 
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Η πληρωμή των ανωτέρω αναδόχων θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού 

έτους 2020 ως εξής: 

-με ΚΑ 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» με το 

ποσό των 742,76€, 

-με ΚΑ 15/6117.0006 με τίτλο “Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης κοινωνικής προστασίας, 

παιδείας και πολιτισμού” με το ποσό των 21.548,82€, 

-με ΚΑ 15/6117.0001 με τίτλο “Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19» με το ποσό των 7.892,60€, 

-με ΚΑ 20/6117.0026 με τίτλο «Ειδική απολύμανση κτιρίων Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» 

με το ποσό των 633,79€, 

-με ΚΑ 10/6117.0001 με τίτλο «Ειδική απολύμανση κτιρίων στέγασης Δήμου Κορινθίων» με το 

ποσό των 3.802,73€, 

-με ΚΑ 30/6117.0006 με τίτλο «Ειδική απολύμανση κτιρίου στέγασης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Πολεοδομίας» με το ποσό των 633,79€, 

-με ΚΑ 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» με το 

ποσό των 1.991,44€, 

-με ΚΑ 10/6634.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το ποσό των 

696,04€. 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/182/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-4-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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