
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 19

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 21-05-2021

    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'  αριθ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 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 την Παρασκευή, 14 Μαΐου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ.

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

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

σήµερα  την 21η Μαΐου  2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12711/17-05-2021 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' αριθ.

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 αριθ. 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 έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA KOTSALOU
Ημερομηνία: 2021.05.31 15:07:40 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4) Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ.Σταυρέλη Νικόλαο), 6)Πλατής

Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου θέµατος  εκτός  ηµερησίας  διάταξης),

3)Ταγαράς Βασίλειος.

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

     Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  το  κατεπείγον της

συζήτησης  του  θέµατος «Ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  Ειδικής  απολύµανσης  σε  οικισµούς  και

Καταυλισµούς Ροµά – στα πλαίσια της καταπολέµησης και αποφυγής διάδοσης του COVID-19 µε τη

διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» διότι άπτεται ζητηµάτων δηµόσιας

υγείας, για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και πρέπει άµεσα να προχωρήσει η απολύµανση σε

οικισµούς και Καταυλισµούς Ροµά  του ∆ήµου Κορινθίων.         

       Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 207  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Ανάθεση

παροχής  υπηρεσιών  Ειδικής  απολύµανσης  σε  οικισµούς  και  Καταυλισµούς  Ροµά  –  στα

πλαίσια  της  καταπολέµησης  και  αποφυγής  διάδοσης  του  COVID-19 µε  τη  διαδικασία  της

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση»  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής

την  υπ'αριθµ.πρωτ.13072/20-05-2021  εισήγηση  του  Τµήµατος  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  της

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

    ΘΕΜΑ:  ANAΘΕΣΗ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΣΕ  ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ – ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ  COVID  -19  ΜΕ  ΤΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσί-
ας. […]» 

2.Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κα-
τάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµο-
πρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλή-
λους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµ-
βάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περι-
πτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»

3.Την παρ.2 του  άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προη-
γούµενη δηµοσίευση  µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων,  προµηθειών και
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο µέτρο που είναι απολύτως
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απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την ανα-
θέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλει-
στές  ή  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  µε  διαπραγµάτευση.  Οι περιστάσεις  που επικαλούνται οι ανα-
θέτουσες 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,  
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.Την  από  13/4/2020  ΠΝΠ  –ΦΕΚ  55/11.03.2020  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  ΜΕΤΡΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ. 

6. Τον Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/31.03.2021 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την προστασία
της δηµόσιας υγείας από τις συνεχιζόµενες συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήµατα."

7. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορω-
νοϊού covid-19 και δεν υπάρχει βεβαίωση έλλειψης µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

6.Την αρ.  320/2020 (Α∆Α:6∆Ω∆ΩΛ7-Ι6Γ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κορινθίων περί
τροποποίησης προϋπολογισµού ∆ήµου Κορινθίων έτους 2020.
7.  Για  την  υλοποίηση  της  παροχής  υπηρεσιών  εκδόθηκε  η  αρ.   11272/311/2021  Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης.
8. Την αρ. 21/2021 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής µε τίτλο: ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΛΥ-
ΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, δαπάνης 7.440,00€ µε ΦΠΑ 24%.

9.  Την πρόταση του Τµήµατος  Προµηθειών και Υπηρεσιών  της ∆/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. Σπυροπούλου Αναστασία
2. Γιαβάση Άννα
3. Παναγοπούλου Φ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σαββανού Ελένη
2. Σούκουλης Αντώνιος
3. Σανδραβέλη Παναγιώτα
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Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό µέλος Σπυροπούλου Αναστασία.

10. Το γεγονός ότι η εν σύµβαση της υπηρεσίας απολύµανσης καταυλισµών Ροµά αποτελεί επιτα-
κτική ανάγκη για την άµεση κάλυψη των αναγκών  του ∆ήµου  στα πλαίσια πρόληψης και αποφυγής
εµφάνισης και διασποράς του  κορονοϊού.

Προτείνονται:

1.  Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευ-
ση σύµφωνα µε τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016 για την σύναψη σύµβα-
σης:
Για την παροχή υπηρεσιών ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙ-
ΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΜΕ
ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,

2. Η έγκριση των όρων  της διαπραγµάτευσης.
3. Η συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διαπραγµάτευσης.
4. Η έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

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.

ΣΥΝ.: 1.Η  αρ.   11845/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς
τον οικονοµικό φορέα ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-µε δ.τ. TERRA GREEN
2.Το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης.
 

 
      Ακολούθως ο Πρόεδρος  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής  την υπ'αριθµ. Α.Μ. 21/2021

Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής µε τίτλο: ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙ-

ΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ  ΡΟΜΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

COVID-19,   σύµφωνα µε την οποία,  το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε

ποσό  7.440,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%,  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

∆ΑΠΑΝΗ (€)

1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3
2.000,00 6.000,00 €

ΦΠΑ 24%` 1.440,00 €

Γενικό Σύνολο: 7.440,00 €

     Κατόπιν ο Πρόεδρος  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής  την υπ'αριθµ.11845/10-05-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής  προσφοράς για την παροχή των εν θέµατι υπηρε-

σιών  προς  τον  οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  µε  δ.τ.  TERRA

GREEN,  η οποία έχει ως εξής:
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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Κόρινθος,   10-05-2021
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.  11845

 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   Α.Φ.Σ.: 028 /2021

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας. Προς:
Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών. Όπως Πίνακας ∆ιανοµής.
Ταχ. ∆ιεύθ.: Κολιάτσου 32
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος
Πληροφορίες: Ά. Γιαβάση
Τηλ.: 2741361082 
Fax:  27413 61057
e-mail: a.giavasi@korinthos.gr

Θέµα: «Πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  για  την  σύναψη  σύµβασης  ανάθεσης  υπηρεσιών
«ειδικής απολύµανσης σε οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά  για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού Covid-19, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση».

Σχετ.: Η αρ. 21/2021 Μελέτη ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.

Ο  ∆ήµος  Κορινθίων  προτίθεται  να  προβεί  στην  απευθείας  ανάθεση  υπηρεσιών  ειδικής
απολύµανσης  σε  οικισµούς  και  καταυλισµούς  Ροµά   για  την  αποφυγή  της  διάδοσης  του
κορωνοϊού  Covid-19,  µε  τη  διαδικασία  της  διαπραγµάτευσης  χωρίς  προηγούµενη
δηµοσίευση. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.
11272/311/2021  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.  Παρακαλούµε όπως υποβάλλετε την
προσφορά  σας  εντός  πέντε  (5)  ηµερών  από  την  κοινοποίηση  της  παρούσας  στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου Κορινθίων. 

Μαζί µε την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειµένου
να γίνει η ανάθεση της εν θέµατι υπηρεσίας:

 
1. Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης.
Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οικονοµικούς φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε
µορφής, πλην των φυσικών προσώπων. Από τα παραπάνω θα αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση
και εκπροσώπηση,   το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν  νόµιµα  την  εταιρία,  τυχόν  τρίτοι,  στους
οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης.  Το  πιστοποιητικό  Γ.Ε.ΜΗ.  θα  πρέπει  να  έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.  

2. Υπεύθυνη  ∆ήλωση για τη µη  συνδροµή των λόγων της  παρ.1, του άρθρου 73, του ν.
4412/2016.

Ο οικονοµικός  φορέας  προσκοµίζει  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  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/∆ΕΥ  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/∆ΕΥ  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/∆ΕΥ του Συµβουλίου
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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/∆ΕΥ  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: 
1.  Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
2. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  γγ)  στις  περιπτώσεις  των  συνεταιρισµών  τα  µέλη  του  ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
3.  Στο  ίδιο  το  φυσικό  πρόσωπο  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονοµικός  φορέας  είναι  φυσικό
πρόσωπο.

3. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (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 …».

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
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. 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. 

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….».

5. Υπεύθυνη  ∆ήλωση  περί  µη  έκδοσης  δικαστικής  ή  διοικητικής  απόφασης  για  την
αθέτηση  των  υποχρεώσεων  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Ο οικονοµικός φορέας προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη µη συνδροµή των λόγων του άρθρου 74, του ν. 4412/2026.
Ο οικονοµικός φορέας προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

7. Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα µε την εν θέµατι  υπηρεσία.  
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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  υπηρεσία  µε  την  αναγραφή  των
σχετικών  Κωδικών  Αριθµών  ∆ραστηριότητας  (ΚΑ∆).  Η  εκτύπωση  θα  φέρει  ηµεροµηνία
µεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης.

Οι  Υπεύθυνες  ∆ηλώσεις  θα  υποβάλλονται  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 κατακύρωση της υπηρεσίας µε Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.

                                   Ο  ∆ ή µ α ρ χ ο ς

                        Βασίλειος Νανόπουλος

Συν.: Υπ΄ αριθ. 21/2020  µελέτη της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:  
Αποδέκτες προς ενέργεια:
΄΄ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ- µε δ.τ.΄΄TERRA GREEN ΄΄ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ), 
∆/ΝΣΗ : ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ. 20008, 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ. : 27410-98440, 
ΚΙΝ. : 6945-081155, 
email : spyroskal@gmail.com 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού 

Εσωτερική διανοµή:
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας. Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών.

      Επίσης ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών το 18-05-2021 Πρακτικό Επιτροπής αποσφράγι-

σης και ελέγχου δικαιολογητικών το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ
ΡΟΜΑ – ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ  ΤΟΥ COVID -19 ΜΕ
ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Στην Κόρινθο, την  18/05/2021, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, στα γραφεία τµήµατος Προµηθειών-
Υπηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας  του ∆ήµου Κορινθίων (Κολιάτσου
32,  1ος όροφος),  συνεδρίασε  η  επιτροπή  διαπραγµάτευσης  ,  προκειµένου  να  ελέγξει  τα
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε συνέχεια  της αρ. πρωτοκόλλου   11845/2021 πρόσκλησης
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  προσφοράς  προς  τον  οικονοµικό  φορέα  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  µε  δ.τ.  TERRA GREEN. για την  ειδική  απολύµανση  σε οικισµούς  και καταυλισµούς
ΡΟΜΑ. 

  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
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Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Σπυροπούλου Αναστασία, 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Παναγοπούλου Φ.

Η επιτροπή αφού παρέλαβε:

την  προσφορά  της  επιχείρησης  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  µε  δ.τ.  TERRA GREEN µε  αρ.
πρωτ.12246/13-5-2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet
Αναγγελία έναρξης επαγγέλµατος 
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας, ισχύος έως 7/6/2021
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ, ισχύος έως 5/11/2021
Τεχνική Προσφορά
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
Οικονοµική προσφορά 

Προχώρησε  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  και  της  τεχνικής  προσφοράς  και  κρίνει  την
καταλληλότητα  αυτής  και  γίνεται  αποδεκτή  και  στην  συνέχεια  προχωρά  στον  έλεγχο  της
οικονοµικής προσφοράς από την οποία προκύπτουν τα εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) ∆ΑΠΑΝΗ

(€)

1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3
1.950,00

5.850,00

Σύνολο: 5.850,00

ΦΠΑ 24%` 1.404,00

Γενικό Σύνολο: 7.254,00

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προέβη  στον  έλεγχο  της   οικονοµικής  προσφοράς,  και  λαµβάνοντας
υπόψη το κριτήριο κατακύρωσης –χαµηλότερη τιµή, 
προτείνει  την  ανάθεση  της  παροχής  υπηρεσιών  για  την  ειδική  απολύµανση  οικισµών  και
καταυλισµών  Ροµά  στην   επιχείρηση:  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  µε  δ.τ.  TERRA GREEN
(ΑΦΜ:131857726,  ∆ΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  ΚΟΥΤΑΛΑΣ  ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ)  σύµφωνα  µε   τα  οριζόµενα
στην 21/2021 Μελέτη  και την προσφορά της επιχείρησης ως κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) ∆ΑΠΑΝΗ

(€)

1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3
1.950,00

5.850,00

Σύνολο: 5.850,00

ΦΠΑ 24%` 1.404,00

Γενικό Σύνολο: 7.254,00

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
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καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η Επιτροπή

1) Σπυροπούλου Αναστασία, ως πρόεδρος

2) Γιαβάση Άννα

3) Παναγοπούλου Φ.

 
      Ο Πρόεδρος ακολούθως,  µε βάση τα ανωτέρω, το γεγονός ότι η  εν λόγω σύµβαση της υπηρε-

σίας Απολύµανσης καταυλισµών Ροµά αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την άµεση κάλυψη των ανα-

γκών  του  ∆ήµου  στα πλαίσια πρόληψης και αποφυγής εµφάνισης και διασποράς του  κορονοϊού

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 δια-

πραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης  σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη  του

∆ήµου,   εισηγείται : 

α. Την 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 για την

παροχή υπηρεσιών ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ  ΑΠΟΦΥΓΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ  ΤΟΥ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID-19 ΜΕ  ΤΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ  ∆ΙΑ-

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,

β. Την έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισµού  της υπ'αριθµ.

21/2021 µελέτης, 

γ.  Την έγκριση  των  όρων  της  διαπραγµάτευσης  όπως  περιγράφονται  στην  υπ'άριθµ.  Πρωτ.

11845/10-05-2021  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  υποβολής προσφοράς  για την παροχή

των εν θέµατι υπηρεσιών,

δ. Την 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:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σπυροπούλου Αναστασία

2. Γιαβάση Άννα

3. Παναγοπούλου Φ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σαββανού Ελένη

2. Σούκουλης Αντώνιος

3. Σανδραβέλη Παναγιώτα
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Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό µέλος Σπυροπούλου Αναστασία.

ε.Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την παροχή των εν θέµατι υπηρεσιών, 

στ..Την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον οικονοµικό φορέα ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-µε δ.τ.

TERRA GREEN  σύµφωνα µε  τα οριζόµενα στην ΑΜ.21/2021  και την υποβληθείσα προσφορά.   

        Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο   κ.Πνευµατικός Α., αναφέρει µεταξύ άλλων, πως ενώ η

δηµοτική αρχή λέει “ένας ∆ήµος για όλους”, επιλέγεται ο κ.Καλοµοίρης συνεχώς για πολλές δουλειές

του ∆ήµου. Αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που  ασχολούνται µε αυτό το  αντικείµενο  και

ερωτά γιατί δεν έχουν κληθεί.

     Ο  Πρόεδρος  αναφέρει,  µεταξύ  άλλων,  πως  απαιτείται  ειδικευµένο  συνεργείο  για  αυτή  την

υπηρεσία.  Αναφέρει  ότι  η  δηµοτική  αρχή  έχει  δώσει  εργασίες  και  σε  άλλες  εταιρείες  π.χ.  Για

απολύµανση σχολείων, Επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που να δέχονται να πάνε

στον καταυλισµό Ροµά.

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

την  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.  Πρωτ.13072/20-05-2021  εισήγηση  του  Τµήµατος

Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών, την  υπ'αριθµ.   11845/10-05-2021

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  προσφοράς  και  το  από  18-05-2021  Πρακτικό

Επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών,  τις διατάξεις της  από 13/4/2020 Π.Ν.Π. –

ΦΕΚ  55/11.03.2020 «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

ΤΗΣ  ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID-19  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ

∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ,  του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ 48/31.03.2021 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την

προστασία  της  δηµόσιας  υγείας  από  τις  συνεχιζόµενες  συνέπειες  της  πανδηµίας  του  κορωνοϊού

COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία  και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και

άλλα  ζητήµατα",  της  υπ'αριθµ.∆1α/Γ.Π.οικ.  29922/  13.05.2021 (ΦΕΚ  1944/13.05.2021  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

την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα

6:00», το  γεγονός  ότι  εξακολουθεί  να  υφίσταται  άµεσος  κίνδυνος  εµφάνισης  και  διασποράς  του

κορωνοϊού  covid-19 και  δεν  υπάρχει  βεβαίωση  έλλειψης  µε  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας,   τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,   του   άρθρου 32 του

Ν.4412/2016, όπως ισχύει,  καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ο   κ. Πνευµατικός Α, ψηφίζει  αρνητικά)
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        Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ' αριθµ. 21/2021

Μελέτης, της ∆/νσης Περιβάλλοντος  & Ποιότητας Ζωής µε τίτλο: ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙ-

ΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ  ΡΟΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΦΥΓΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ  ΤΟΥ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

COVID-19,  συνολικού προϋπολογισµού 7.440,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.,              

       Β.- Ορίζει την επιλογή αναδόχου µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της ανάθεσης  µε δια-

πραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,  σύµφωνα µε τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.

4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις  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,  καθώς και

του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/31.03.2021 τεύχος Α'),   για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την παρο-

χή των υπηρεσιών   «Ειδική απολύµανση σε οικισµούς και Καταυλισµούς Ροµά – στα πλαίσια

της καταπολέµησης και αποφυγής διάδοσης του COVID-19»,  και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην

υπ'αριθµ. 21/2021 Μελέτη συνολικού προϋπολογισµού 7.440,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.,  διότι  η εν λόγω

σύµβαση  της  υπηρεσίας  Απολύµανσης  σε  οικισµούς  και  καταυλισµούς  Ροµά  αποτελεί  επιτακτική

ανάγκη για την άµεση κάλυψη των αναγκών  του ∆ήµου  στα πλαίσια πρόληψης και αποφυγής εµφάνι-

σης και διασποράς του  κορονοϊού και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  οφείλονται σε γεγο-

νότα απρόβλεπτα,  δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές  ή  µε  διαπραγµάτευση  διαδικασίες  µε  δηµοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισµού,  και  οι  περι-

στάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του ∆ήµου.

       Γ- Εγκρίνει   τους όρους διαπραγµάτευσης για τη σύναψη της εν λόγω σύµβασης, για την

κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δη-

µοσίευση, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην υπ'αριθµ.11845/10-05-2021 Πρόσκληση υποβολής προ-

σφοράς για την σύναψη σύµβασης ανάθεσης υπηρεσιών προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυ-

µία    ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ µε δ.τ. TERRA GREEN,  όπως αυτοί ακριβώς και αναλυτικά παρα-

τίθενται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης. 

     ∆.- Συγκροτεί τριµελή Επιτροπή  αξιολόγησης της διαπραγµάτευσης µε τους αναπληρωτές

τους,  που  θα  εισηγείται  στην  Οικονοµική  Επιτροπή  για  κάθε  θέµα  που  θα  ανακύπτει  κατά  την

εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σπυροπούλου Αναστασία

2. Γιαβάση Άννα

3. Παναγοπούλου Φωτεινή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σαββανού Ελένη

2. Σούκουλης Αντώνιος

3. Σανδραβέλη Παναγιώτα

και ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται  το τακτικό µέλος Σπυροπούλου Αναστασία.
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    Ε.-  Εγκρίνει το  από  18-05-2021 Πρακτικό  Επιτροπής  για  την   αποσφράγιση   και  έλεγχο

δικαιολογητικών   και εισήγηση  για ανάθεση της Επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγµάτευσης για

την  ανάθεση  της  δηµόσιας  σύµβασης  της  υπηρεσίας   «Ειδική  απολύµανση  σε  οικισµούς  και

Καταυλισµούς  Ροµά  -στα  πλαίσια  της  καταπολέµησης  και  αποφυγής  διάδοσης  του  COVID-19

»  µε  τη  διαδικασία  του  κατεπείγοντος  και  της  ανάθεσης  µε  διαπραγµάτευση  χωρίς  προηγούµενη

δηµοσίευση,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρ. 32 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και τα οριζόµενα

στην  υπ'αριθµ. 21/2021 Μελέτη συνολικού προϋπολογισµού 7.440,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., όπως αυτό

ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης. 

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

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

την  επωνυµία  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  µε  δ.τ.  TERRA GREEN (ΑΦΜ:131857726,  ∆ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  ΚΟΥΤΑΛΑΣ  ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ) νόµιµα  εκπροσωπούµενο,  µε συνολικό  ποσό

προσφοράς  5.850,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 7.254,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς

και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  από  18-05-2021  Πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης  της

διαπραγµάτευσης και  τα οριζόµενα στην  υπ'αριθµ. 21/2021 Μελέτη.

      Ζ.- Η δαπάνη για την πληρωµή της εν θέµατι δηµόσιας σύµβασης θα βαρύνει την πίστωση του

δηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2021 µε Κ.Α. : 15.6117.0011και τίτλο “Ειδική απολύµανση σε οι-

κισµούς και καταυλισµούς Ροµά για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19”, προϋπο-

λογισµού δαπάνης: 10.110,00€.

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 19/207/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 28-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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