
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 6 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 12-02-2021 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. 

“Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», της υπ' αριθ.  

Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341), την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 

2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθ. 3819/08-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 
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σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

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

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,7) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 50η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 52/2020) 29.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 

5/37/2021 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της υπ΄ αριθμ. 52/2020 μελέτης, ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύουν, τις διατάξεις της παρ.3.α. του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/Α’/25-02-

2020) η οποία  ισχύει έως 28-02-2021 σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4745, όπως ισχύουν, του 

άρθρου 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, και της υπ'  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 

το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00», όπως ισχύει, διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της εν 

θέματι υπηρεσίας, διότι, λόγω της του ότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την 

άμεση κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων, δεδομένου ότι αφορά στην πρόληψη και 

αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή διαδικασία με δημοσίευση της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, εγκρίθηκαν 

α)η πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης των ως άνω 

υπηρεσιών προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την 
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ανάθεση της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, και β)οι όροι διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της 

σύμβασης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση αυτή, και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή 

αξιολόγησης διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της 

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

    Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 5-2-2021 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς και εισήγησης για ανάθεση της επιτροπής αξιολόγησης 

της διαπραγμάτευσης, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ    ((3322ΑΑ    ΝΝ..44441122//22001166,,  0055//3377//22002211  ΑΑ..ΟΟ..ΕΕ..))  
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Yπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων από καταυλισμούς 

Ρομά και μίσθωση κάδων απορριμμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού 
COVID-19» 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 
 

Στην Κόρινθο, σήμερα την 05-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθ. 05/37/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να 
αξιολογήσει την προσφορά που υποβλήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση, σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 3319/04-02-2021 και την με αρ. 52/2020 
Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων για την υπηρεσία με τίτλο 
«Yπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων από καταυλισμούς Ρομά και μίσθωση κάδων 
απορριμμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19» προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 29.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 24% προς τον οικονομικό 
φορέα Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Φωτεινή Παναγοπούλου 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 

Η επιτροπή παρέλαβε τον φακέλο της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» ο οποίος φέρει αρ. πρωτ.: 3407/04-02-2021, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
της προσφοράς ήταν η 09/02/2021. 
 
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα υποβλήθηκε σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο, προχώρησε στην αποσφράγιση του και μονογράφησαν από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο και είναι τα εξής: 
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1391390.2002732/02-02-
2021 
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 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΑΑΔΕ ΜΕ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.70317727/01-02-2021 ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 01-03-2021 

 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡ..ΠΡΩΤ.758580/02-09-2020 ΚΑΙ 
ΗΜ/ΝΑΙ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 01-03-2021 

 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ –TAXIS NET-ΑΠΟ ΑΑΔΕ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ 03/02/2021 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ 04/02/2021 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ  Ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ 04/02/2021 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ Ν. 4412/16  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΤΟΥ Ν.4412/16 

 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 
047185 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΑ 7001 OΧΗΜΑ 

 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ρ 51099 OΧΗΜΑ 

 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗ 

 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.ΡΟΥΣΣΗ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ 
ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΑ 7001 ΟΧΗΜΑ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ 
ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ρ 51099 ΟΧΗΜΑ 

 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 
047185 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ρ 51099 OΧΗΜΑ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΑ 7001 ΟΧΗΜΑ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 047185 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οποία έχει ως εξής: 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό 

Σύνολο 

 Ομάδα Α’: Υπηρεσία αποκομιδής 

1 Φορτωτής ελαστιχοφόρος Ώρα (h) 100 100,00 10.000,00 

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο, ωφέλιμου 

φορτίου έως 14 tn 
Ώρα (h) 150 40,00 6.000,00 

 Ομάδα Β’: Μίσθωση κάδων 

1 

Μίσθωση μεταλλικών κάδων (skip 

container)  

Αποκομιδές  

αδειάσματα 

κάδων 

100 80,00 8.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  24.000,00 

ΦΠΑ (24%) 5.760,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή  δ α π ά ν η 29.760,00 

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση, διαπίστωσε ότι η προσφορά είναι πλήρης και 
σύμφωνη με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. 3319/04-02-2021 πρόσκληση και την αρ.52/2020 Μελέτη 
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και εισηγείται : 
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(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων. 
 
(Β) την κήρυξη της «Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ανάδοχο της υπηρεσίας «Yπηρεσία 

αποκομιδής απορριμμάτων από καταυλισμούς Ρομά και μίσθωση κάδων 
απορριμμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19» ποσού 
29.760,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 24%. 

 
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 
 

Ιωάννης Τσολάκης 

Φωτεινή Παναγοπούλου 
 

Άννα Γιαβάση 

 

 

  Από την ως άνω προσφορά και σύμφωνα με το από 5-2-2021 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία, η προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 24.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

κρίνεται συμφέρουσα και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη. 

  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, 

και επειδή η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την άμεση κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Κορινθίων, δεδομένου ότι αφορά στην πρόληψη και αποφυγή εμφάνισης και διασποράς 

του κορονοϊού, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την 

ανοιχτή διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να 

καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 5-2-2021 πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω 

υπηρεσίας και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» σε ανάδοχο και την ανάθεση σε αυτόν της δημόσιας σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας 

σύμφωνα με την προσφορά του, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 

5-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η παράταξή του διαφώνησε 

και την προηγούμενη φορά, που συζητήθηκε το εν λόγω θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, λόγω των 

μεγάλων τιμών του προϋπολογισμού μελέτης.  Αναφέρει πως δεν μπορούν να συμφωνήσουν με μια 

τέτοια διαδικασία, πως δεν δόθηκε έκπτωση από τον συμμετέχοντα, πως ζημιώνεται ο Δήμος. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως θα απέχει από την ψηφοφορία του θέματος. 
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     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3407/4-2-2021 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», το από 5-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, το 

γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την άμεση κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Κορινθίων, δεδομένου ότι αφορά στην πρόληψη και αποφυγή εμφάνισης και διασποράς 

του κορονοϊού, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την 

ανοιχτή διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να 

καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύουν, τις διατάξεις της παρ.3.α. του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/Α’/25-02-

2020) η οποία  ισχύει έως 28-02-2021 σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4745, όπως ισχύουν, του 

άρθρου 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, και της υπ'  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 

το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00», όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ. και με αποχή του κ. Σταυρέλη Νικ. 
από την ψηφοφορία) 

   
   Α.- Εγκρίνει το από 5-2-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς και εισήγησης 

για ανάθεση της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την ανάθεση της 

δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 52/2020) 29.760,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της 

παρούσης.  

     Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο της εν λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση και αναθέτει τη δημόσια σύμβαση της ως άνω υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ: 999050789, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ταχ. Δ/νση: 

80χιλ. Π.Ε.Ο.Α.Κ., Κόρινθος, Τ.Κ. 20131), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με συνολικό ποσό 

προσφοράς τα 24.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 5-2-2021 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. 
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  Γ.- Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού 

έτους 2021: α)με ΚΑ 20.6236.0003 με τίτλο «Μίσθωση κάδων απορριμμάτων σε καταυλισμούς 

Ρομά για τον περιορισμό εξάπλωσης του covid-19» με το ποσό των 9.920,00€ και β)με ΚΑ 

20.6279.0002 με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων σε καταυλισμούς Ρομά για τον περιορισμό 

εξάπλωσης του covid-19» με το ποσό των 19.840,00€. 

 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/50/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-2-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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