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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  16-8-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 
αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β'): 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, 9 
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 
Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/175/ οικ.15910 /09.08.2021: Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (55η 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ), την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια 
περιφοράς, με την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του 
Ν.3852/2010, σήμερα την 16η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:30 
έως 12:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 23275/13-
08-2021 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.
      Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 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 σειρά 
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 
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      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έξι  (6) 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)Κόλλια Κωνσταντίνα, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2) Ταγαράς Βασίλειος, 3)Σταυρέλης Νικόλαος.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
         Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το 
κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος: «Ανάθεση της 
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός πρωτοκόλλου μελέτης 18136/2-7-2021)» 
διότι, η εν λόγω προμήθεια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την άμεση κάλυψη των 
επειγουσών και εξαιρετικά σημαντικών αναγκών του Δήμου για καύσιμα για την 
κίνηση των οχημάτων του.
         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης 
και της συζήτησης του  ανωτέρω θέματος.

           ΑΠΟΦΑΣΗ 401η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της 
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προϋπολογισμού μελέτης 
61.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός πρωτοκόλλου μελέτης 
18136/2-7-2021)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ.33/357/2021 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Ανάθεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
πρωτοκόλλου μελέτης 18136/2-7-2021)» με την οποία : 
Α.- Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι όροι 
διαπραγμάτευσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18136/2-7-2021 μελέτης με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»,  και ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για 
την εν λόγω προμήθεια,
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Β.- Εγκρίθηκε  το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης 
ανάθεσης της εν λόγω με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και τους όρους διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν,
Γ.- Ορίστηκε η αποστολή της πρόσκλησης υποβολής στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
  Δ.- Εγκρίθηκε η 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 δημόσιας σύμβασης 
για την προμήθεια αυτή.

      Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών την από 13-08-2021 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την αρ. 33/357/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΓΖΩΛ7-ΞΓΚ).
2. 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 άρθρου32: 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».

3. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική  για την 
άμεση κάλυψη των αναγκών  του Δήμου  σύμφωνα με το σκεπτικό της μελέτης.

4. Την πρόσκληση προς τον ο.φ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ΑΔΑΜ:21PROC009043397),
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5. Την προσφορά του ο.φ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 
23041/12-08-2021.

Προτείνεται:

1. Η έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση της εν λόγω 
προμήθειας.

ΣΥΝ.:
1.Το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

    Επίσης ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 12-08-2021 σχετικό Πρακτικό, 
το οποίο έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 32Α, Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στην Κόρινθο, την   12/08/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία τμήματος 
Προμηθειών-Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου 
Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 1ος όροφος), συνεδρίασε η επιτροπή διαπραγμάτευσης , προκειμένου 
να ελέγξει τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της αρ. πρωτοκόλλου   22038/03-
08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό 
φορέα  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ  για την  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της 18136/2021 σε ορθή 
επανάληψη Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, και σύμφωνα με 
την 357/2021 Α.Ο.Ε. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Μάρκου Παναγιώτης

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Παναγοπούλου Φωτεινή

Η επιτροπή αφού παρέλαβε: 
για την προμήθεια Καυσίμων Κίνησης για την  κάλυψη των αναγκών του δήμου την 
προσφορά της επιχείρησης: 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ, η οποία 
κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε τον αρ. 23041/12-8-2021, 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Α/Α Δικαιολογητικά Άρθρο διακήρυξης
1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου 2.2.3.1 και 2.2.9.2 Β.Ι.α 9223/10-8-2021
2 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας νια συμμετοχή σε 

διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου
2.2.3.2(a) και (β), 2.2.9.2 Β.Ι.β Ισχύος έως 04-02-2022

3 Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστικούς φορείς 2.2.3.2 (α) και (β) και 
2.2.9.2 Β.1(β)

4 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(a) και 2.2.9.2 Β.1 (β)

5 Ενορκη Βεβαίωση περί μη επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ 2.2.3.2 (γ) και 2.2.9.2. Β.Ι.γ
6 Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 [πλην της περ. (β)]
2.2.3.4 [πλην της περ. (β)] και 

Β.Ι.δ
7 Προσωποποιημένη πληροφόρηση [taxisnet] 2.2.3.4 - (β) [περί μη 

αναστολής 
δραστηριοτήτων] και Β.Ι.β

8 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
(φορολογική ενημερότητα).

2.2.3.2 (α) και 2.2.9.2 (β), Β.Ι.β Ισχύος έως 11-9-2021

9 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Δικαστικής Φερεγγυότητας 
(Νομικά Πρόσωπα) - πτωχευτικής διαδικασίας & 
διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης περί μη κατάθεσης 
αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 
συνεκκαθαριστού περί μη κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης κ.λ.π.

2.2.3.4 (β) και Β.Ι.β 3851/18-6-2021

10 Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 2.2.3.4 (β) και Β.Ι.β 543/11-8-2021
11 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16
2.2.3.8 και Β.Ι.στ

12 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 2.2.9.1 και Β.6
13 Γενικό Πιστοποιητικό 2.2.9.1 και Β.6
14 Τεχνική Προσφορά για το προσφερόμενο είδος (καύσιμα 

κίνησης : βενζίνη αμόλυβδη  και πετρέλαιο κίνησης)
Παράρτημα I Διακήρυξης Β. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

15 Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα I Διακήρυξης Β. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -Γ. 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

16 Άδεια λειτουργίας 30647/23-10-2015 Ισχύος 14-3-2024
17. Οικονομική προσφορά Άρθρο 2.4.4.
18.

Από  τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με την 
22038/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009043397) πρόσκληση και προχωρά στον έλεγχο οικονομικής 
προσφοράς.
Από το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μονάδα 
μέτρηση

ς
Ποσότητ

α 
Τιμή μελέτης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προτεινόμε
νο 

ποσοστό 
έκπτωσης

Δαπάνη (€)

ΚΑΥΣΙΜΑ 

1
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) lt 625,16 1,29 -4% 806,45

2α
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) lt 375,09 1,29 -4% 483,87

2β
Πετρέλαιο κίνησης 
(20/6641.0001) lt 37.442,4

0 1,064 -4%
39.838,71

3α Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) lt 718,93 1,29 -4% 927,42

3β Πετρέλαιο κίνησης 
(30/6641.0001) lt 6.707,80 1,064 -4% 7.137,10

ΣΥΝΟΛΟ
 49.193,55
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ΦΠΑ 24% 11.806,45

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

61.000,00
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της  οικονομικών προσφοράς, ως ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο κατακύρωσης – ποσοστό έκπτωσης στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, 
όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφ. Ενότητας Κορινθίας, προτείνει την ανάθεση ως κάτωθι:

 Την προμήθεια καυσίμων κίνησης    στην  επιχείρηση: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. –ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ, (ΑΦΜ:999051657, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ταχ. 
Δ/νση: Εξαμιλίων  33, Τ.Κ. 20100) σύμφωνα με 18136/2021 σε ορθή επανάληψη Μελέτη και 
την προσφορά της επιχείρησης  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μονάδα 
μέτρηση

ς
Ποσότητ

α 
Τιμή μελέτης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προτεινόμε
νο 

ποσοστό 
έκπτωσης

Δαπάνη (€)

ΚΑΥΣΙΜΑ 

1
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) lt 625,16 1,29 -4% 806,45

2α
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) lt 375,09 1,29 -4% 483,87

2β
Πετρέλαιο κίνησης 
(20/6641.0001) lt 37.442,4

0 1,064 -4%
39.838,71

3α Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) lt 718,93 1,29 -4% 927,42

3β Πετρέλαιο κίνησης 
(30/6641.0001) lt 6.707,80 1,064 -4% 7.137,10

ΣΥΝΟΛΟ
 49.193,55
 
ΦΠΑ 24% 11.806,45

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  61.000,00

Το ποσοστό έκπτωσης θα εφαρμόζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το 
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας

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

1) Μάρκου Παναγιώτης

2) Γιαβάση Άννα

3) Παναγοπούλου Φωτεινή
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          Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την 
έγκριση του εν λόγω Πρακτικού και την ανάθεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός πρωτοκόλλου μελέτης 18136/2-7-2021 σε ορθή επανάληψη) στην  
επιχείρηση: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ, 
(ΑΦΜ:999051657, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ταχ. Δ/νση: Εξαμιλίων  33, Τ.Κ. 20100)   σύμφωνα 
με την  εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας, και το συνημμένο αυτής από 12-08-2021 Πρακτικό, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και 
κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α.- Εγκρίνει το από 12-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης  
(Άρθρου 32Α, Ν.4412/2016) για την ανάθεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
πρωτοκόλλου μελέτης 18136/2-7-221) όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται 
στο ιστορικό της παρούσης.
  Β.- Αναθέτει, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) όπως ακριβώς 
και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 999051657, ΔΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ταχ. Δ/νση: Εξαμιλίων  33, Τ.Κ. 20100), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με 
προσφορά που ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης -4% επί της νόμιμα διαμορφούμενης 
κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως 
αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μονάδα 
μέτρηση

ς
Ποσότητ

α 
Τιμή μελέτης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προτεινόμε
νο 

ποσοστό 

Δαπάνη (€)
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έκπτωσης

ΚΑΥΣΙΜΑ 

1
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) lt 625,16 1,29 -4% 806,45

2α
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) lt 375,09 1,29 -4% 483,87

2β
Πετρέλαιο κίνησης 
(20/6641.0001) lt 37.442,4

0 1,064 -4%
39.838,71

3α Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) lt 718,93 1,29 -4% 927,42

3β Πετρέλαιο κίνησης 
(30/6641.0001) lt 6.707,80 1,064 -4% 7.137,10

ΣΥΝΟΛΟ
 49.193,55
 
ΦΠΑ 24% 11.806,45

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  61.000,00

  Γ.- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2021 ως εξής:

Α/Α ΚΑ ΕΙΔΟΣ Ποσό (σε € με ΦΠΑ)
έτους 2021

1 10/6641.0001 ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00

2 20/6641.0001 ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 50.000,00

3 30/6641.0001 ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 61.000,00

            Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/401/2021.-        

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 16-08-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Digitally signed by
VASILEIOS NANOPOULOS
Date: 2021.08.16 14:47:03 EEST

Signature Not Verified
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