
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 17

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-04-2021

    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. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 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, 19 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Μ. ∆ευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθµ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 23η Απριλίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας  Παρασκευή και ώρα  10:00, σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 10114/19-04-2021 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 επτά (7) µέλη  και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA KOTSALOU
Ημερομηνία: 2021.04.27 11:08:14 EEST
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5) Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Παπαδηµητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Πούρο Γεώργιο και συνδέθηκε κατά την

συζήτηση  του  1ου  Θέµατος Εκτός  ηµερησίας διάταξης), 2)Πλατής  Σπυρίδων  (συνδέθηκε κατά την

συζήτηση του 1ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας διάταξης).

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 16  9  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την

προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισµού µελέτης

(Α.Μ.  41/2020)  73.904,00€ (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει  την  υπ'αριθµ.59/620/

2020 Απόφαση  των  µελών  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι τεχνικές  προδιαγραφές και ο  ενδεικτικός

προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ.41/2020 µελέτης της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την

εν  λόγω  προµήθεια,  καθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  συνοπτικού  διαγωνισµού και  ορίστηκε  ως

ηµεροµηνία  διενέργειας  αυτού  η 12-01-2021.  Σχετικά  εκδόθηκε  η  υπ'αριθµ.39444/28-12-2020

∆ιακήρυξη  διαγωνισµού,  ενώ  µε  την  υπ'αριθµ.  59/621/2020   Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής

συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή διαγωνισµού καθώς και τριµελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

επί της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης της ανωτέρω προµήθειας.

         Ακολούθως, µε την υπ'αριθµ. 8/76/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής: 

   Α.-  Εγκρίθηκαν τα:  α)από  12-01-2021  Πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  β)από  23-02-2021

Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονοµικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισµού για την  σύναψη δηµόσιας σύµβασης της εν λόγω προµήθειας 

       Β.-  Έγιναν αποδεκτές  οι προσφορές των οικονοµικών φορέων µε τις επωνυµίες: 

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ  για την Οµάδα Α της

υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και  της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης διαγωνισµού,

2) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την Οµάδα Β της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και

της  υπ'αριθµ.39444/28-12-2020  διακήρυξης  διαγωνισµού, οι  οποίες  προωθήθηκαν  στο

στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών,  

      Γ. - Απορρίφθηκε η προσφορά του  οικονοµικού  φορέα µε την επωνυµία  ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ

Α.Ε. για την Οµάδα Α της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και  της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης

διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», 

     ∆.- Ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ για  την  προµήθεια  των  ειδών  της

Οµάδας Α, «Προµήθεια Πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1.100lt» της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και
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της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης διαγωνισµού,  του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο

συνολικό ποσό των 44.154,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι  54.750,96€ συµπ/νου Φ.Π.Α.,

     Ε .- Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   για  την  προµήθεια  των  ειδών  της  Οµάδας  Β, «Χυτοσιδηρός  κάδος

δαπέδου  75lt»  της  υπ'αριθµ.  41/2020  µελέτης  και  της  υπ'αριθµ.39444/28-12-2020  διακήρυξης

διαγωνισµού, του οποίου η προσφορά  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ήτοι 18.600,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.

    Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής,  απεστάλη  στους  ανωτέρω  προσωρινούς  αναδόχους,  η

υπ'αριθµ.πρωτ.7402/19-03-2021,  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.39444/28-12-2020  διακήρυξης  του  εν  λόγω

διαγωνισµού.

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής το από 01-04-2021

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στην  Κόρινθο,  σήμερα  01-04-2021,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα

Κορινθίων,  Κολιάτσου  32,  2ος όροφος,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου,

συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 59/621/2020 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΕΨΩΛ7-1Χ9), προκειμένου να αποσφραγίσει  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης

μειοδότη  που  υποβλήθηκαν  στον  συνοπτικό  διαγωνισμό   της   αριθμ.39444/28-12-2020

διακήρυξης Δ. Κορινθίων, για  την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Κορίνθου».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Αντιπρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης

3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη

Με  το  υπ’  αριθμ.  2  πρακτικό  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών  και  ανάδειξης

προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη

των κάτωθι οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων ως εξής: 

α/

α

Οικονομικός φορέας Ομάδα ειδών

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Ομάδα  Α΄:  Πλαστικοί κάδοι 

απορριμμάτων

2 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Ομάδα  Β΄:  Χυτοσιδηροί κάδοι

δαπέδου
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Με  την  υπ΄  αριθ.  8/76/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  ανωτέρω

πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες. 

Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής,  απεστάλη  στους  ανωτέρω  προσωρινούς  ανάδοχους,

πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς με αρ. πρωτ.: 7402/19-03-2021 [κοινοποίηση

στις  22-03-2021],  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του

άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην

παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.  της διακήρυξης,  καθώς και για την πλήρωση των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφου 2.2.4 -2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  3.2.  της  διακήρυξης,  τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  προσκομίζονται  σε

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 01-04-2021. 

Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους

ενσφράγιστους φακέλους.

Η  επιτροπή  προχώρησε  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  του  οποίου  τα

αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Α. Ομάδα Α΄ - «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε είχε υποβάλλει την προσφορά

της στο διαγωνισμό στις 12-01-2021, και υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 30-03-2021

ως εξής: 

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Αθανασίου Ανδριανόπουλου του 

Ανδρέα

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.513/23-02-2021 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αιγίου

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 

Χριστίνας Θανασούλια του 

Γεωργίου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.515/23-02-2021 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αιγίου

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Σταύρου Ζούγλα  του Ιωάννη

2.2.3.1 και

Β.1.α
ΝΑΙ ΑΡ.61784/24-02-2021 

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 

Αναστασίας Παπάρα του 

Απόστολου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.39454/05-02-2021 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 

των υποχρεώσεών μας όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

2.2.3.2 (α) και

Β.1.β

       ΝΑΙ 29-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Υπεύθυνη δήλωση για 

ασφαλιστικούς φορείς

2.2.3.2 (α) και

(β) και Β.1.β    ΝΑΙ 29-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

έκδοσης απόφασης αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν.4412/16

2.2.3.9 και 

Β.1.στ 

ΝΑΙ 29-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ   

2.2.3.2 (γ) 

και Β.1.γ ΝΑΙ 29-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 

[πλην της περ. (α)]  

2.2.3.4 [[πλην

της περ. (α)]

και Β.1.δ
ΝΑΙ 29-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Αποδεικτικό ενημερότητας για 

χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) &

(β)

και  Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.70138135/31-12-

2020 ΛΗΞΗ 31-01-2021

ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για 

χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) &

(β)

και Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.70491427/01-03-

2021 ΛΗΞΗ 01-04-2021

ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για 

χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) &

(β), και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.70668500/29-03-

2021 ΛΗΞΗ 29-04-2021

ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου

2.2.3.2 (α) &

(β) και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ. 1267734/29-12-2020

ΛΗΞΗ 26-02-2021

ΕΦΚΑ 

 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου

2.2.3.2 (α) &

(β) και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ. 457635/26-02-2021

ΛΗΞΗ 23-04-2021

ΕΦΚΑ 

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 

κατάσταση πτώχευσης, 

πρωχευτικό συμβιβασμό, ή 

ανάλογη κατάσταση, αναγκαστική 

διαχείριση, περί μη υπαγωγής σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης σε λειτουργία

2.2.3.4 (α) 

και Β.1.β

ΝΑΙ ΑΡ.156/26-02-2021
Πρωτοδικείο Αιγίου

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης  

αίτησης για διορισμό ή 

αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 

συνεκκαθαριστού

2.2.3.4 (α) 

και Β.1.β
ΝΑΙ ΑΡ.157/26-02-2021

Πρωτοδικείο Αιγίου

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης  

αίτησης για διορισμό ή 

αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 

συνεκκαθαριστού 

2.2.3.4 (α) 

και Β.1.β
ΝΑΙ ΑΡ.11/24-02-2021

Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης  

αίτησης και μη έκδοσης 

απόφασης, που να την θέτει σε 

κοινή εκκαθάριση

2.2.3.4 (α)

 και Β.1.β
ΝΑΙ 154/26-02-2021

Πρωτοδικείο Αιγίου

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η περί μη 

θέσης σε εκκαθάριση με απόφαση

των εταίρων 

2.2.3.4 (α) 

και Β.1.β
ΝΑΙ

1431478.2062483/09-03-

2021

Επιμελητήριο Αχαΐας

Τμήμα

Μητρώου/ΥπηρεσίαΓΕΜΗ

Προσωποποιημένη πληροφόρηση 

[taxisnet]

2.2.3.4 – (α)

[περί μη

αναστολής

δραστηριοτήτ

ΝΑΙ 23-02-2021 ΑΑΔΕ
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

ων]  και Β.1.β

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

Αχαΐας 

2.2.4 

και 

Β.2

ΝΑΙ 334/10-03-2021 Επιμελητήριο Αχαΐας

Πιστοποιητικό Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 2.2.4 

και Β.2

      ΝΑΙ 2842/10-03-2021

Εμπορικό και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

1431478.2062484/10-

03-2021

Επιμελητήριο Αχαΐας

Τμήμα

Μητρώου/ΥπηρεσίαΓΕΜ

Η

Πιστοποιητικό αναλυτικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

1431478.2062485/09-

03-2021

Επιμελητήριο Αχαΐας

Τμήμα

Μητρώου/ΥπηρεσίαΓΕΜ

Η

Γενικό Πιστοποιητικό 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

1431478.2062483/09-

03-2021

Επιμελητήριο Αχαΐας

Τμήμα

Μητρώου/ΥπηρεσίαΓΕΜ

Η

Καταστατικό της εταιρείας 2.2.9.1 και

Β.6 ΝΑΙ
ΑΡ. 1431478.2062486

- ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Πρόσθετα υπέβαλλε τα εξής: 

1. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας νομίμων εκπροσώπων και μελών Δ.Σ

2. Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Αχαΐας, (μεταφορά γραφείων της έδρας της εταιρείας) 

3. Ένορκη κατάθεση 5.393/11-03-2021

4. ΦΕΚ σύστασης Α.Ε και τροποποιήσεων (1998 έως 2014)

5. Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού προς Επιμελητήριο Αχαΐας. 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κατέθεσε  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου,  λαμβάνοντας  τον  8209/2021

αριθμό  πρωτοκόλλου,  φάκελο  δικαιολογητικών,  όπως  προβλέπεται  στη  διακήρυξη,  ο  οποίος

παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με

τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

Β. Ομάδα Β’ – «Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου»

Η ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ είχε υποβάλλει την προσφορά του στο διαγωνισμό στις 11-01-2021, και

υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 26-03-2021 ως εξής: 

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

του Χρήστου Χριστάκη του 

Γεωργίου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3991/01-03-2021 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αγρινίου

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

του Χρήστου Χριστάκη του 

Γεωργίου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ
ΑΡ.22266/08-12-

2020 

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αγρινίου
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αποδεικτικό ενημερότητας για

χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β),

Β.1.β

ΝΑΙ

ΑΡ. 69935882/03-12-

2020 ΛΗΞΗ 03-02-

2021

ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για

χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β),

Β.1.β

ΝΑΙ

ΑΡ. 70627241/23-03-

2021 ΛΗΞΗ 23-04-

2021

ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό προμηθειών 

Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β),

Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.1144881/03-12-

2020 ΛΗΞΗ 02-06-

2021

ΕΦΚΑ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό προμηθειών 

Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β),

Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.382501/22-02-

2021 ΛΗΞΗ 20-08-

2021

ΕΦΚΑ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό προμηθειών 

Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β),

Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.487593/03-12-

2020 ΛΗΞΗ 03-06-

2021

ΕΦΚΑ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό προμηθειών 

Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β),

Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.635743/30-01-

2021 ΛΗΞΗ 30-07-

2021

ΕΦΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση για 

ασφαλιστικούς φορείς 

 

2.2.3.2 (α)

και (β) και

Β.1 (β)

ΝΑΙ 23-03-2021 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

έκδοσης δικαστικής ή 

διοικητικής απόφασης με 

τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών μου όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

2.2.3.2 (α)

και Β.1 (β)

ΝΑΙ 23-03-2021 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

επιβολής προστίμων από το 

ΣΕΠΕ    

2.2.3.2 (γ)

και Β.1.γ ΝΑΙ 23-03-2021 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 

[πλην της περ. (α)]  

2.2.3.4

[πλην της

περ. (α)]

και Β.1.δ  

ΝΑΙ 23-03-2021 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 

Προσωποποιημένη 

πληροφόρηση [taxisnet]

2.2.3.4 –

(β)  [περί

μη

αναστολής

δραστηριο

τήτων]  και

Β.1.β

ΝΑΙ
07-01-2021 και

23-03-2021
ΑΑΔΕ

Πιστοποιητικά  ότι δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση, ούτε τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης, ούτε έχει 

κατατεθεί αίτηση για 

εκκαθάριση κοινή ή 

2.2.3.4 (α)

και Β.1.β

ΝΑΙ ΑΡ.2.208/22-02-2021

και 

ΑΡ.14.693/06-11-

2020

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 

διακήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

αναγκαστική

Πιστοποιητικά  ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση

2.2.3.4 (α)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.2.209/22-02-2021

και 

ΑΡ.14.690/06-11-

2020

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Πιστοποιητικά  ότι δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή

άλλη ανάλογη κατάσταση, 

ούτε υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής 

διαχείρισης,  ή άλλη ανάλογη 

διαδικασία

2.2.3.4 (α)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.2.210/22-02-2021

και 

ΑΡ.14.692/06-11-

2020

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Πιστοποιητικά  ότι δεν έχει 

ανοίξει ή/και να εξελίσσεται  

διαδικασία πτωχευτικής 

συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 

2.2.3.4 (α)

και Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.2.211/22-02-2021

και 

ΑΡ.14.691/06-11-

2020

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

έκδοσης απόφασης 

αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν.4412/16  

2.2.3.9 και

Β.1.στ
ΝΑΙ 23-03-2021 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Πιστοποιητικό Μητρώου 

Επιχειρήσεων

2.2.4 και

Β.2
NAI

ΑΡ.530/23-03-2021. 

ΛΗΞΗ 31-12-2021

 Επιμελητήριο

Ιωαννίνων

Πιστοποιητικό 2.2.4 και

Β.2
NAI

ΑΡ.36/07-01-2021/

ΛΗΞΗ 31-12-2021

Επιμελητήριο

Ιωαννίνων

Γενικό Πιστοποιητικό 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ.

1443673.2081222/23

-03-2021

Επιμελητήριο

Ιωαννίνων – Τμήμα

Μητρώου/Υπηρεσία

ΓΕΜΗ

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης, νόμιμης 

εκπροσώπησης και 

μεταβολών εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή 

τους

2.2.9.1 και

Β.6 ΝΑΙ 23-03-2021 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Πρόσθετα υπέβαλλε τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των ιδιωτικών εγγράφων

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

3. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

4. Βεβαίωση Μεταβολής  Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

5. Επανεκτύπωση βεβαίωσης Μεταβολής  Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

Ο  προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου,  λαμβάνοντας τον 7940/2021

αριθμό  πρωτοκόλλου,  φάκελο  δικαιολογητικών,  όπως  προβλέπεται  στη  διακήρυξη,  ο  οποίος

παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. H κατάθεση του φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με

τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα

κάτωθι:

(Α) Την  ανάδειξη  του  οικονομικού  φορέα  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Α.Ε.Β.Ε»  ως  αναδόχου  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Πλαστικοί  κάδοι

απορριμμάτων» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. 

Πίνακας  Ι  –  Πίνακας  κατακύρωσης  για  την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Ομάδα Είδος μμ

Ποσό-

τητα Τιμή (€)

Μερική

δαπάνη

(€)

ΦΠΑ Δαπάνη

ανά

είδος

Α

Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 

1.100lt

τε

μ

223 198,00 44.154,00
10.596,9

6

54.750,9

6

ΣΥΝΟΛΟ 44.154,00
10.596,9

6

54.750,9

6

(Β) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ» ως αναδόχου της προμήθειας

με τίτλο «Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ.

Πίνακας ΙΙ – Πίνακας κατακύρωσης για τον ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Ομάδα Είδος μμ

Ποσό-

τητα Τιμή (€)

Μερική

δαπάνη

(€)

ΦΠΑ Δαπάνη

ανά

είδος

Β

Χυτοσιδηρός 

κάδος δαπέδου 

75lt

τε

μ
50 300,00

15.000,00 3.600,00
18.600,0

0

ΣΥΝΟΛΟ

15.000,00
3.600,00

18.600,0

0

(Γ) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού 

Στο  σημείο  αυτό  η  επιτροπή  ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  συνέταξε  το  παρόν  πρακτικό  το  οποίο

καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

      Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 01-04-2021

Πρακτικού και την ανακήρυξη ως αναδόχων :  του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ  για  την  προµήθεια  των  ειδών  της

Οµάδας Α,  για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των   44.154,00€ πλέον

Φ.Π.Α. και στα  54.750,96€ συµπ/νου  Φ.Π.Α.,   καθώς και  του  οικονοµικού  φορέα  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την προµήθεια των ειδών της Οµάδας Β,  της υπ'αριθµ. 41/2020
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µελέτης  και  της  υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης  του  διαγωνισµού  αυτού,   του  οποίου  η

προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., και 18.600,00€ συµπ/νου

Φ.Π.Α.. 

       Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α. και λέει ότι και για τις δύο Οµάδες ειδών

υπάρχει ένας µόνο µειοδότης, και ως εκ τούτου, ως παράταξη δεν θα ψηφίσουν το θέµα. 

      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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Α., και Ταγαρά Β., µε αρνητική ψήφο)

  Α.-  Εγκρίνει  το  από  01-04-2021  πρακτικό  Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  δικαιολογητικών

κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑ∆ΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ∆.Ε.  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.

41/2020) 73.904,00€ (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)»  της  υπ’ αριθµ.41/2020 µελέτης   και  της

υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 ∆ιακήρυξης διαγωνισµού,

     Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους  και κατακυρώνει την εν λόγω δηµόσια σύµβαση ως εξής : 

  1)Τον οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (∆ιεύθυνση:  Κουτσοχερα 8, Αίγιο, Τ.Κ. 25100, Α.Φ.Μ. 094270233,  ∆.Ο.Υ.

ΑΙΓΙΟΥ)   για την προµήθεια των ειδών της Οµάδας Α, «Προµήθεια Πλαστικών κάδων απορριµµάτων

1.100lt»  της  υπ'αριθµ.  41/2020  µελέτης  και  της  υπ'αριθµ.39444/28-12-2020  διακήρυξης  του

διαγωνισµού,  για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  44.154,00€ πλέον

Φ.Π.Α. ήτοι  54.750,96€ συµπ/νου Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι. 

Πίνακας  Ι  –  Πίνακας  κατακύρωσης  για  την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Οµάδα Είδος µµ
Ποσό-
τητα Τιµή (€)

Μερική
δαπάνη (€)

ΦΠΑ ∆απάνη
ανά είδος

Α

Πλαστικός κάδος 
απορριµµάτων 
1.100lt τεµ

223 198,00 44.154,00 10.596,96 54.750,96

ΣΥΝΟΛΟ 44.154,00 10.596,96 54.750,96

  2)Τον οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(∆ιεύθυνση  :

ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, Τ.Κ.45500, Α.Φ.Μ. 105155917, ∆.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), για την προµήθεια των ειδών

της Οµάδας Β, «Χυτοσιδηρός κάδος δαπέδου 75lt» της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και της υπ'αριθµ.
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39444/28-12-2020 διακήρυξης  του διαγωνισµού, η προσφορά   του οποίου ανέρχεται στο συνολικό

ποσό των 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 18.600,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.. σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙ.

Πίνακας ΙΙ – Πίνακας κατακύρωσης για τον ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Οµάδα Είδος µµ
Ποσό-
τητα Τιµή (€)

Μερική
δαπάνη (€)

ΦΠΑ ∆απάνη
ανά είδος

Β
Χυτοσιδηρός κάδος 
δαπέδου 75lt τεµ 50 300,00

15.000,00 3.600,00 18.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 3.600,00 18.600,00

και  σύµφωνα  µε  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.

   ∆.- Η  δαπάνη για  την  ανάθεση  σύµβασης  για  την  εν  λόγω  προµήθεια,  θα  επιβαρύνει  τον

προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021, µε Κ.Α.20/7135.0006, ποσού 73.904,00 €   (Α.Α.Υ.

75/2021).

 

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 17/16  9  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  26-04-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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