
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 16

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-4-2021

    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, και σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. “∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β') 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 τη ∆ευτέρα, 5 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ.

πρωτ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/ 154/οικ. 6020/05.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'

αριθµ.426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω

τηλεδιάσκεψης σήµερα την 12η Απριλίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα  10:00, σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  9159/8-4-2021  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

∆ήµου Κορινθίων.

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

εκλεγµένο µε την υπ' 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 ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA KOTSALOU
Ημερομηνία: 2021.04.16 12:38:39 EEST

21AWRD008479419 2021-04-16

ΑΔΑ: ΨΓΚΜΩΛ7-3ΗΧ



1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,

4)Κουτσογκίλας  Θεµιστοκλής  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  Κόλλια  Κωνσταντίνα),  5)Πούρος

Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος.

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ  144  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την

προµήθεια  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.)»,  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, µε την υπ'αριθµ.49/483/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής:  α) Εγκρίθηκε  το

από  15-09-2020 Πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, β) Εγκρίθηκε το από 02-

10-2020 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού

για την σύναψη της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης και  γ)  Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος  του

ανωτέρω  διαγωνισµού  ο  οικονοµικός  φορέας  µε  την  επωνυµία «URBAN  INNOVATIONS

Mονοπρόσωπη  I.K.E.»   η  προσφορά  του  οποίου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  49.410,90€  συµπ/νου

Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 39.847,50€ άνευ Φ.Π.Α..

        Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, η υπ'αριθµ.

34689/11-11-2020, πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  µε  προθεσµία δέκα (10)

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.2.9.2.

της υπ' αριθµ. Πρωτ. 25785/01-09-2020 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού.

        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής το από 24-11-2020

Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο  έχει ως εξής :

Πρακτικό Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 
Του Συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, µε

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
(εκτός ΕΣΗ∆ΗΣ).
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(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  24η  του  µήνα  Νοεµβρίου  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.

Με το από 02/10/2020 πρακτικό Αποσφράγισης Οικονοµικών Προσφορών και ανάδειξης προσωρινού
αναδόχου,  ως αυτό  εγκρίθηκε  µε την  αρ. 49/483/2020 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  για  την
ανωτέρω  διακήρυξη,  η  παρούσα  Επιτροπή  πρότεινε  την  ανάδειξη:  της  εταιρείας  «URBAN
INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.» ως προσωρινού αναδόχου. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση µε
αρ. 34689/11-11-2020, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός  προθεσµίας  δέκα (10) ηµερών
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των προβλεπόµενων στις
κείµενες  διατάξεις  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου  και  των αποδεικτικών εγγράφων
νοµιµοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.2.9.2. της υπ' αριθµ. Πρωτ. 25785/01-09-
2020 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού.

Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  3.2.  της  διακήρυξης,  τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»).
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον 35372/18-11-2020
αριθµό  πρωτοκόλλου,  φάκελο  δικαιολογητικών,  όπως  προβλέπεται  στη  διακήρυξη,  ο  οποίος
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.  Συνεπώς, η κατάθεση
του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη. 

Αµέσως µετά, τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν από την Επιτροπή. 

Τα  υποβληθέντα  από  τον  οικονοµικό  φορέα  «URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.»
δικαιολογητικά κατακύρωσης µε ηµεροµηνία υποβολής 18/11/2020, είναι τα εξής:

1. Η από 13/11/2020 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 περί ακρίβειας όλων των ιδιωτικών
εγγράφων-δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό

2. Η από 13/11/2020 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) περί µη έκδοσης σε
βάρος  της  εταιρείας  URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη  I.K.E. αµετάκλητη  δικαστική
απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους :

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση

• ∆ωροδοκία

• Απάτη

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
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• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησή της τροµοκρατίας

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
3. Η  από  13/11/2020 Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  Ν.  1599/1986 στην  οποία  αναφέρεται  ότι  τα

νοµιµοποιητικά  έγγραφα  της  εταιρείας  Urban Innovations Μονοπρόσωπη  ΙΚΕ
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

4. Η από 13/11/2020 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχει
εκδοθεί  σε  βάρος  της  εταιρείας  URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη  I.K.E. απόφαση
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

5. Η  από  13/11/2020  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  Ν.  1599/1986 στην  οποία  αναφέρεται  ότι  η
εταιρεία Urban Innovations Μονοπρόσωπη ΙΚΕ:

• ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης

• Η εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις της

• Καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, για το απασχολούµενο σε αυτήν
προσωπικό

• ∆ηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

6. Η από  13/11/2020 Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  Ν.  1599/1986 στην  οποία  αναφέρεται  ότι δεν
έχουν  επιβληθεί  σε  βάρος  της  εταιρείας  URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη  I.K.E.,
µέσα σε διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώµατος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νοµοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται,  σύµφωνα  µε  την  υπουργική  απόφαση  2063/∆1632/2011 (Β’  266),  της
εκάστοτε  ισχύει,  ως  ΄΄υψηλής΄΄  ή  ΄΄πολύ  υψηλής΄΄  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν
αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής
προστίµου  από  τα  αρµόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώµατος  Επιθεώρηση  Εργασίας  για
παραβάσεις  της  εργατικής  νοµοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

7.  Η από 13/11/2020 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία
URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.:

• ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016

• ∆εν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχει
υπαχθεί  σε διαδικασία  πτωχευτικού  συµβιβασµού,  δεν  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηµατικές
της δραστηριότητες, δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία,προβλεπόµενη από τις διατάξεις του νόµου,

• ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,

• Μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συµφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του
Ν.4412/2016,  µπορεί  να  τη  θεραπεύσει  αποτελεσµατικά  µε  άλλα  λιγότερο  παρεµβατικά
µέσα,

• ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούµενης  δηµόσιας  σύµβασης,  προηγούµενης  σύµβασης  µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που να είχε ως αποτέλεσµα
την  πρόωρη καταγγελία  της  προηγούµενης  σύµβασης, αποζηµιώσεις  ή  άλλες  παρόµοιες
κυρώσεις 

• ∆εν έχει  κριθεί ένοχη  σοβαρών ψευδών  δηλώσεων κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων  επιλογής,  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  και  είναι  σε  θέση  να
προσκοµίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ΄  εφαρµογή  του  άρθρου  2.2.9.2 της
παρούσας,

• ∆εν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής  να  αποκτήσουν  εµπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  της
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, δεν έχει παράσχει εξ
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αµελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.

• ∆εν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελµατικό  παράπτωµα  το  οποίο  θέτει  εν  αµφιβόλω  την
ακεραιότητά της

• Μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισµού,  κατά  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  48  του
Ν.4412/2016 µπορεί να τη θεραπεύσει µε άλλα λιγότερο παρεµβατικά µέσα.

8. Το αρ. 1285397.1857287/09-11-2020 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ για την εταιρεία
URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.

9. Το αρ. 1197872.1752012/05-10-2020 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την  εταιρεία URBAN
INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.

10. Την από 11/11/2020 Προσωποποιηµένη πληροφόρηση της εταιρείας από το taxisnet 
11. Το αρ. 2487/02-11-2020 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Καρδίτσας (ισχύς έως 31/12/2020)
12. Την  αρ.  69250903/07-09-2020  φορολογική  ενηµερότητα  (ισχύς  έως  07-10-2020)  της

εταιρείας  URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη  I.K.E.  µε  χρήση  :  Κάθε  νόµιµη  χρήση
εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου

13. Την  αρ.  69669241/02-11-2020  φορολογική  ενηµερότητα  (ισχύς  έως  02-12-2020)  της
εταιρείας  URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη  I.K.E.  µε  χρήση  :  Κάθε  νόµιµη  χρήση
εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου

14. Την αρ. 663938/29-07-2020 ασφαλιστική ενηµερότητα (ισχύς έως 28-01-2021) της εταιρείας
ΧΥΤΗΡΙΑ  ΤΣΙΝΤΖΑ-URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.  µε  χρήση  :  για
συµµετοχή σε δηµοπρασίες.

15. Το  αρ.  13242/07.09.2020  αντίγραφο  ποινικού  µητρώου  της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών
Καρδίτσης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΝΤΖΑ

16. Το αρ. 2659/04.09.2020 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Καρδίτσας
17. Το από 27/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υλικών του ∆ήµου Ιωαννιτών για την εκτέλεση

της αρ. 57029/15262/08-10-2018 σύµβασης µε τον ίδιο ∆ήµο (Α∆ΑΜ:18SYMV003802348).
18. Το αρ. 152/27-02-2019 τιµολόγιο της εταιρείας προς το ∆ήµο Ιωαννιτών που αφορά την 

εκτέλεση της αρ. 57029/15262/08-10-2018 σύµβασης µε τον ίδιο ∆ήµο 
(Α∆ΑΜ:18SYMV003802348).

19. Την  αρ.  297/07-09-2020  βεβαίωση  του  ∆ήµου  Ιωαννιτών  σχετικά  µε  την  καλή  και
εµπρόθεσµη προµήθεια της αρ. 57029/15262/08-10-2018 σύµβασης του ∆ήµου Ιωαννιτών
(Α∆ΑΜ:18SYMV003802348)

20. Την  αρ.  57029/15262/08-10-2018  σύµβαση   του  ∆ήµου  Ιωαννιτών
(Α∆ΑΜ:18SYMV003802348)

21. Την  αρ.  21255/18-12-2017  βεβαίωση  του  ∆ήµου  Τανάγρας  σχετικά  µε  την  καλή  και
εµπρόθεσµη προµήθεια της αρ. 8393/26-05-2017 σύµβασης  του ∆ήµου Τανάγρας 

22. Φωτοτυπία  επικυρωµένου  φωτοαντιγράφου  Πιστοποιητικού  ΕΝ  ISO 9001:2015  της
εταιρείας URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E. (ισχύς έως 05/02/2021)

23. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού ISO 14001:2015 της εταιρείας
URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.  (ισχύς  έως  29/01/2021)  µε  αντίγραφο
µετάφρασής του εις την ελληνική.

24. Φωτοτυπία  επικυρωµένου  φωτοαντιγράφου  Πιστοποιητικού  OHSAS 18001:2007  της
εταιρείας  URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.  (ισχύς  έως  14/02/2023)  µε
αντίγραφο µετάφρασής του εις την ελληνική.

25. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού  ISO 50001:2011 της εταιρείας
URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E. (ισχύς έως 21/08/2021).

26. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού ISO 37001:2016 της εταιρείας
URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E. (ισχύς έως 03/03/2023).

27. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού ISO 26000:2010 της εταιρείας
URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E. (ισχύς έως 03/03/2023).

28. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού  ISO 27001:2013 της εταιρείας
URBAN  INNOVATIONS  Mονοπρόσωπη  I.K.E.  (ισχύς  έως  28/05/2023)  µε  αντίγραφο
µετάφρασής του εις την ελληνική.

29. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού ISO 22301:2019 της εταιρείας
URBAN INNOVATIONS I.K.E. (ισχύς έως 10/09/2023).
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30.  Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού  TUV AUSTRIA της εταιρείας
URBAN INNOVATIONS LTD (ισχύς έως 22/01/2024) µε αντίγραφο µετάφρασής του εις την
ελληνική.

31. Φωτοτυπία επικυρωµένου φωτοαντιγράφου Πιστοποιητικού ISO 39001:2012 της εταιρείας
URBAN INNOVATIONS I.K.E. (ισχύς έως 10/09/2023).

Η Επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο των δικαιολογητικών.  Κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την
Επιτροπή  προκύπτει  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  εντύπως  από  τον  προσωρινό
ανάδοχο  είναι  πλήρη  και  σύµφωνα  µε  τα  όσα  προβλέπουν  τα  άρθρα  2.2.9.2.  και  2.4.6  της
διακήρυξης.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε 
υπόψη την απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε αρ. 49/483/2020, εισηγείται:
(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κορινθίων και
(Β) την κήρυξη του οικονοµικού φορέα «URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.» σε 
ανάδοχο της προµήθειας και την κατακύρωση σε αυτήν των ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω 
Πίνακα Ι:

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

49410,9

Στο  σηµείο  αυτό  η  επιτροπή  ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  συνέταξε  το  παρόν  πρακτικό  το  οποίο
καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

      Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  24-11-2020 πρακτικού

Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης,  από  την

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κορινθίων και την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία

«URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.»  ως  αναδόχου της σύναψης δηµόσιας σύµβασης

της εν λόγω προµήθειας για το σύνολο των ειδών της υπ'αριθµ.31/2019 Μελέτης,  η προσφορά του

οποίου ανέρχεται στο ποσό των 49.410,90€ συµπ/νου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 39.847,50€ άνευ Φ.Π.Α..

     Στο  σηµείο  αυτό  ο  κ.Πνευµατικός  παίρνει  τον  λόγο  και  µεταξύ  άλλων  αναφέρει  ότι  στην

εισήγηση αναφέρεται ότι έχουν λήξει κάποια δικαιολογητικά και ότι το Πρακτικό έχει ηµεροµηνία

από τέλη Νοεµβρίου και ερωτά ποιος ο λόγος της καθυστέρησης.

       Ο κ.Πούρος αναφέρει µεταξύ άλλων, ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον φόρτο εργασίας της

προέδρου  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  και  ότι  προηγείτο  η  σύνταξη  µελετών  για  την  υποβολή

προτάσεων  στο  πρόγραµµα  Αντώνης  Τρίτσης,  λόγω  πιεστικών  προθεσµιών.  Αναφέρει  ότι

συµφωνεί ότι υπήρξε καθυστέρηση, αλλά αναφέρει ότι δεν γινόταν διαφορετικά. Επίσης αναφέρει

ότι πολλοί υπάλληλοι έχουν κατ'οίκον απασχόληση και οι εργασίες έχουν καθυστερήσει και λόγω

αυτού.
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       Η Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  ως  άνω  αναφερόµενο  πρακτικό  της  Επιτροπής

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

Ν.3463/2006  όπως  ισχύει,  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει,  του  Ν.4497/2017  όπως  ισχύει,  και

γενικότερα  κάθε  νοµοθετικής  διάταξης  και  ερµηνευτικής  εγκυκλίου,  που  διέπει  την  ανάθεση  και

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Α.-  Εγκρίνει  το  από  24-11-2020 πρακτικό  Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της  προµήθειας:

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€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.31/2019 Μελέτη και την υπ' αριθµ. Πρωτ.

25785/01-09-2020 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.

    Β.- Ανακηρύσσει  ανάδοχο  και κατακυρώνει την εν λόγω δηµόσια  σύµβαση στον οικονοµικό

φορέα  µε την επωνυµία  «URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη I.K.E.» (∆ιεύθυνση:  1ο χλµ Περ.

οδού, Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, Καρδίτσα, Τ.Κ. 431 00,  Α.Φ.Μ. 800673442, ∆.Ο.Υ. Καρδίτσας) για

το σύνολο των ειδών της υπ'αριθµ.31/2019 Μελέτης,  η προσφορά του οποίου ανέρχεται  στο ποσό

των  49.410,90€ συµπ/νου Φ.Π.Α., ήτοι  ποσό 39.847,50€ άνευ Φ.Π.Α.  σύµφωνα µε τον παρακάτω

Πίνακα Ι:

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

και σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού.

     Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης για το εν λόγω έργο  ισχύουν οι διατάξεις του

άρθρου 105 και των άρθρων 360 και επόµενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

      ∆.-  Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»

του ΥΠ.ΕΣ κατά 49.910,00 €. Η δαπάνη για την εν  λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 64/7135.0005

(Α.Α.Υ. 170/2021) .
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Η σύµβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. σύµφωνα µε την Απόφαση

Ένταξης µε αριθµ. πρωτ. 31123/22.05.2020. [Α∆Α: 611046ΜΤΛ6-Υ89].

Η  παρούσα  σύµβαση  χρηµατοδοτείται  από  το  Π.∆.Ε.  και  συγκεκριµένα  τη  ΣΑΕ  -055  (έργο  µε

ενάριθµο 2017ΣΕ05500010) 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 16/14  4  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  15-04-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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