
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 49

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-10-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε  σήµερα τηv 23η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 31675/19-10-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,  4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.

      Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος

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

    ΑΠΟΦΑΣΗ  483  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της  προµήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ
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ΤΗ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  Ή  ΚΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ  ΣΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  31/2019)

49.910,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την υπ' αριθµ.

39/340/2020  απόφασή  της,  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη

δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ'αριθµ.31/2019 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  για  την  εν  θέµατι  προµήθεια  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης

συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση αυτής,  καθώς και την υπ'αριθµ.39/341/2020 Απόφασή της

µε την οποία συγκροτήθηκαν επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισµού και ενστάσεων.  Ακολούθως,

εκδόθηκε  η  υπ'αριθµ.  Πρωτ.25785/01-09-2020  διακήρυξη  διαγωνισµού,   µε  την  οποία  ορίστηκε

ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού η 15-09-2020. 

    Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 15-09-2020 Πρακτικό αποσφράγισης

προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  Τεχνικών  προσφορών  της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο  έχει ως εξής :

 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη

χαµηλότερη τιµή 
(εκτός ΕΣΗ∆ΗΣ).

(Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη
δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του

∆ήµου Κορινθίων)

Στο  δηµοτικό  κατάστηµα,  στο  δεύτερο  όροφο,  Κολιάτσου  32,  Κόρινθος,  συνήλθε  σε  δηµόσια
συνεδρίαση  την  15η  του  µήνα  Σεπτεµβρίου  του  έτους  2020  και  ώρα  10.00  η  επιτροπή  που
συγκροτήθηκε µε την 39/341/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α :ΩΡΘ7ΩΛ7-993),
προκειµένου  να  διενεργήσει  το  συνοπτικό  διαγωνισµό  για  την  ΄΄Προµήθεια  εξοπλισµού,
κατασκευή,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων,  για  τη  δηµιουργία  ή  και  αναβάθµιση
των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ∆ήµου Κορινθίων΄΄ για τον
οποίο εκδόθηκε η αρ. 39/340/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και βάσει αυτής :

• η  αρ.  25785/01-09-2020  αναλυτική  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  που  καταχωρήθηκε  στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:20PROC007249784) και 

• η  αρ.  25786/01-09-2020  περίληψη  διακήρυξης  του  ∆ηµάρχου,  που  καταχωρήθηκε  στη
∆ιαύγεια  (Α∆Α:ΨΞΣ3ΩΛ7ΠΜ7),  δηµοσιεύθηκε  δε  και  στην  ηµερήσια  τοπική  εφηµερίδα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  όλα  τα  τακτικά  µέλη  της  επιτροπής,  αποτελούµενης  από  τους
κατωτέρω υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής:
1) ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος της επιτροπής, παρούσα.
2) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, µέλος, παρούσα.
3) ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ιοικητικός ∆Ε, µέλος, παρούσα.

Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10.00 την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν
οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας  παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να γίνει µόνο η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς των συµµετεχόντων.

Στη  συνέχεια, η  Επιτροπή  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  της  µίας  και  µόνο  προσφοράς
(σφραγισµένος  φάκελος  κ.λ.π)  µε  αρ.  πρωτ.  Αίτησης  27520/15-09-2020.   Όλες  οι  προσφορές
υποβλήθηκαν  σε  σφραγισµένο  φάκελο,  φέροντας  τις  ενδείξεις  που  απαιτούσε  η  διακήρυξη  στο
άρθρο 2.4.2.2..
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Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. I.K.E.
10ο χλµ. Π.Ο. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, ΤΚ. 43070

Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς,  το  φάκελο  των
δικαιολογητικών  συµµετοχής,  καθώς  και  το φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς, µονογράφησαν  δε
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Ο  διαγωνιζόµενος  και  τα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  επιχείρηση  :  URBAN INNOVATIONS
Mονοπρόσωπη. I.K.E., είναι τα εξής:

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
1. Παράρτηµα ΙΙ - ΤΕΥ∆
2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
3. Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
4. Πιστοποιητικό ISO 26000:2010 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
5. Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
6. Πιστοποιητικό ISO 50001:2011 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
7. Πιστοποητικό ISO 14001:2015 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
8. Πιστοποητικό OHSAS 18001:2007 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS 

Mονοπρόσωπη. I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
9. Πιστοποιητικό (TUV AUSTRIA) της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E.
(φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)

10. Πράξη σύστασης ΙΚΕ της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. I.K.E.
11. Εγκαταστάσεις και µηχανολογικός εξοπλισµός της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS 

Mονοπρόσωπη. I.K.E.
12. Προσωποποιηµένη πληροφόρηση από το taxisnet (ΚΑ∆) της επιχείρησης URBAN 

INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. I.K.E.
13. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 2312/02-09-2020)
14. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου του Κωνσταντίνου Τσίντζα (αρ. πρωτ. 13242/07-09-2020)
15.  Έγγραφο Πρωτοδικείου Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 2659/4-09-2020)

16. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (1135586.1660621/21-07-2020)
17. Βεβαίωση του Επιµελητηρίου Καρδίτσας (13/07/2015)
18. Ανακοίνωση του Επιµελητηρίου Καρδίτσας περί καταχώρησης τροποποίησης στο ΓΕΜΗ 

(αρ. πρωτ. 1746270/27-09-2019)
19. Ανακοίνωση του Επιµελητηρίου Καρδίτσας περί καταχώρησης εταιρείας στο ΓΕΜΗ (αρ. 

πρωτ. 1373/07-07-2016)
20. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης (1164497.1705143/07-09-2020)
21. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 περί συµµόρφωσης µε τους όρους της 

διακήρυξης
22. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της URBAN 

INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. I.K.E. εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
23. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 ότι η προσφορά ισχύει για έξι µήνες από 

την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού.
24. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 ότι η επιχείρηση URBAN INNOVATIONS 

Mονοπρόσωπη. I.K.E. υποχρεούται και δεσµεύεται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα 
στέγαστρα εντός 4 µηνών, ως ορίζει η διακήρυξη.
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25. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της εταιρείας 

URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. I.K.E. απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

26. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 περί πράξεων επιβολής προστίµου από το 
ΣΕΠΕ

27. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 ότι πληρούνται οι όροι της παρ. 1.7 της 
διακήρυξης

28. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 ότι δεν πληρούνται οι λόγοι αποκλεισµού 
του άρθρο 73, παρ.4, Ν. 4412/2016. 

29. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 περί υποχρεώσεων  καταβολής φόρων και 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

30. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 περί µη έκδοσης αµετάκλητης 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικά αδικήµατα

31. Ασφαλιστική ενηµερότητα (663938/29-07-2020) της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS 
Mονοπρόσωπη. I.K.E.

32. Φορολογική ενηµερότητα (69250903/07-09-2020) της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS 
Mονοπρόσωπη. I.K.E.

33. Έντυπο 4 (πίνακας προσωπικού)
34. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύµβασης του ∆ήµου Τανάγρας (αρ. πρωτ. 21255/18-12-2017) 

για την αρ. 8393/26-05-2017 σύµβαση, η οποία επίσης προσκοµίζεται.
35. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύµβασης του ∆ήµου Ιωαννιτών (αρ. πρωτ. 297/07-09-2020) 

για την αρ. 57029/15262/08-10-2018 σύµβαση, η οποία επίσης προσκοµίζεται.

Από τα δικαιολογητικά συµµετοχής η Επιτροπή εξέτασε µόνο το ΤΕΥ∆ ως όφειλε, το οποίο κρίνεται
αποδεκτό.

∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά για το στέγαστρο στάσης λεωφορείου (τύπος Α)
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά για το στέγαστρο στάσης λεωφορείου (τύπος Β)
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 περί συµµόρφωσης µε τους όρους της 

διακήρυξης
4. Πιστοποητικό ISO 9001:2015 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
5. Πιστοποητικό ISO 14001:2015 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. 

I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)
6. Πιστοποητικό OHSAS 18001:2007 της επιχείρησης URBAN INNOVATIONS 

Mονοπρόσωπη. I.K.E. (φωτοτυπία επικυρωµένου αντίγραφου)

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 
Παρατηρήθηκε ότι,  το  πλάτος  του  στεγάστρου  τύπου  Β  ζητείται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  του
παραρτήµατος Ι (σελίδα 40 της διακήρυξης) να είναι 1116mm, ενώ αυτό προσφέρεται 1190mm.
Επειδή, όµως, στα σκαριφήµατα του παραρτήµατος Ι (σελίδες 72 και 79 της διακήρυξης) το πλάτος
του  στεγάστρου  τύπου  Β  απεικονίζεται  1200mm και  επειδή  η  σχετική  απόκλιση  κρίνεται  ως
επουσιώδης από την επιτροπή, η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή.

Συνεπώς, η προσφορά της URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E. γίνεται αποδεκτή
και η επιτροπή δέχεται ότι αυτή πληροί  και είναι σύµφωνη µε  τις τεχνικές προδιαγραφές και  τους
όρους  της  διακήρυξης.  Ως  εκ  τούτου,  αυτή  θα πρέπει να αξιολογηθεί  περαιτέρω.  Σε επόµενη
συνεδρίαση θα γίνει η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς.
Το παρόν αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται εις τριπλούν από τα µέλη της επιτροπής.

      Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 02-10-2020 Πρακτικό αποσφράγισης

οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο  έχει ως εξής :

Πρακτικό Επιτροπής Αποσφράγισης Οικονοµικών Προσφορών  
για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη

χαµηλότερη τιµή 
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(εκτός ΕΣΗ∆ΗΣ).

(Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη
δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του

∆ήµου Κορινθίων)

Στο  δηµοτικό  κατάστηµα,  στον  πρώτο  όροφο,  ∆ηµοκρατίας  1,  Κόρινθος,  συνήλθε  σε  δηµόσια
συνεδρίαση  τη  02η  του  µήνα  Οκτωβρίου  του  έτους  2020  και  ώρα  10.00  η  επιτροπή  που
συγκροτήθηκε µε την 39/341/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α :ΩΡΘ7ΩΛ7-993),
προκειµένου  να  διενεργήσει  αποσφράγιση  οικονοµικών  προσφορών για  την  ΄΄Προµήθεια
εξοπλισµού,  κατασκευή,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων,  για  τη  δηµιουργία  ή  και
αναβάθµιση  των  στάσεων,  για  την  εξυπηρέτηση  του  επιβατικού  κοινού  του  ∆ήµου
Κορινθίων΄΄ για τον  οποίο  διαγωνισµό  εκδόθηκε  η  αρ.  39/340/2020 απόφαση  της  Οικονοµικής
Επιτροπής και βάσει αυτής :

• η  αρ.  25785/01-09-2020  αναλυτική  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  που  καταχωρήθηκε  στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:20PROC007249784) και 

• η  αρ.  25786/01-09-2020  περίληψη  διακήρυξης  του  ∆ηµάρχου,  που  καταχωρήθηκε  στη
∆ιαύγεια  (Α∆Α:ΨΞΣ3ΩΛ7ΠΜ7),  δηµοσιεύθηκε  δε  και  στην  ηµερήσια  τοπική  εφηµερίδα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  όλα  τα  τακτικά  µέλη  της  επιτροπής,  αποτελούµενης  από  τους
κατωτέρω υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής:
1) ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος της επιτροπής, παρούσα.
2) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, µέλος, παρούσα.
3) ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ιοικητικός ∆Ε, µέλος, παρούσα.

Κατόπιν  της  αρ.  29365/30-09-2020  πρόσκλησης  στον  ενδιαφερόµενο  για  αποσφράγιση  της
οικονοµικής του προσφοράς, η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10.00 την αποσφράγιση του µοναδικού
φακέλου οικονοµικής προσφοράς που είχε καταθέσει ο ενδιαφερόµενος :

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη. I.K.E.
10ο χλµ. Π.Ο. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, ΤΚ. 43070

Η  Επιτροπή  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  της  µίας  και  µόνο  οικονοµικής  προσφοράς
(σφραγισµένος  φάκελος  κ.λ.π)  της  αρ.  πρωτ.  27520/15-09-2020  Αίτησης  συµµετοχής.   Η
οικονοµική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε
η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2.2..

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς, µονογράφηκε δε το
ένα φύλλο από την Επιτροπή.  
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, συνέταξε τον Πίνακα Ι στον οποίο εµφαίνονται οι τιµές της προσφοράς
του οικονοµικού φορέα ανά είδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ Μ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Μεταλλικά στέγαστρα (τύπου Α) 
στάσεων επιβατικού κοινού

Τεµ. 11 3.118,50 34.303,50

2
Μεταλλικά στέγαστρα (τύπου Β) 
στάσεων επιβατικού κοινού

Τεµ. 2 2.772,00 5.544,00

ΣΥΝΟΛΟ 39.847,50

Φ.Π.Α. 24% 9.563,40

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

49.410,90

Λαµβάνοντας υπόψη ότι :
1.  Η οικονοµική προσφορά του εν λόγω οικονοµικού φορέα γίνεται αποδεκτή και
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2.  Η προσφορά της URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E., είναι η συµφερότερη 
προσφορά για το ∆ήµο,

η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή:

• την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  αναδόχου της  επιχείρησης  «URBAN  INNOVATIONS
Mονοπρόσωπη  I.K.E.»  για  την  προµήθεια  όλων  των  ειδών  του  διαγωνισµού,  όπως
αναγράφονται στον Πίνακα Ι [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 39.847,50€].  Η προσφορά της
επιχείρησης  «URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.»  προχωρά  στην  επόµενη
φάση του διαγωνισµού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

• την έγκριση των από 15/09/2020 και από 02/10/2020 πρακτικών της Επιτροπής.

*********************************************************************************************

Στο σηµείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό
σε τρία αντίγραφα.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την  έγκριση των από 15-09-2020 και 02-10-2020

πρακτικών  της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την  εν θέµατι προµήθεια  και την ανάδειξη

του  οικονοµικού  φορέα «URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.» ως  προσωρινού

αναδόχου  του  εν  λόγω  διαγωνισµού,   η  προσφορά  του  οποίου  ανέρχεται  στο  ποσό  των

49.410,90€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό  39.847,50€ προ Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το από

02-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης.

    Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος και λέει  ότι ως παράταξη δεν θα

ψηφίσουν το θέµα, λόγω ύπαρξης µίας µόνο προσφοράς.

      Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπ'όψιν την εισήγηση

του  Προέδρου,  τα  ως  άνω  αναφερόµενα  πρακτικά  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού,  τις

διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  τις  διατάξεις  του

Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4605/2019,

όπως  ισχύει,  τις  διατάξεις  του  Ν.4608/2019, όπως  ισχύει,  καθώς  και  όλες  τις  ισχύουσες  σχετικές

νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Οι κ.κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος ψηφίζουν αρνητικά)

     Α.- Εγκρίνει το από 15-09-2020 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών

συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την

σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού

µελέτης (Α.Μ. 31/2019) 49.910,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),

    Β.- Εγκρίνει το από 02-10-2020 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής

αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  για  την  ανωτέρω  προµήθεια
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σύµφωνα  µε  την  υπ'αριθµ.Πρωτ.25785/01-09-2020  διακήρυξη  διαγωνισµού  και  την  υπ'  αριθµ.

31/2019 Μελέτη,

     Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισµού τον οικονοµικό φορέα µε την

επωνυµία «URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.»   η προσφορά του  οποίου  ανέρχεται

στο  ποσό  των  49.410,90€  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.,  ήτοι  ποσό  39.847,50€  προ  Φ.Π.Α.

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 02-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης

του εν λόγω διαγωνισµού.

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 49/483/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   10-11-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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