
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 42 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  27-9-2021 

 

      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’ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.57069/17.9.2021 

(ΦΕΚ 4337/18-9-2021 Τεύχος B’): 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, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ 

Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού (61η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε 

μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00,  σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. Πρωτ. 27542/23-09-2021 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά 

και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

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

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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

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

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της υπ’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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     Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Σταυρέλης 

Νικόλαος 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος), 2)Μπίτζιος 

Δημήτριος, 3) Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Μελέτης Χρήστος. 

         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 «Ανάκληση της με αριθμό 38/424/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης ανάθεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών Αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων 

(ΑΣΑ) και λήψη νέας περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων» και ανάθεσης 

των ως άνω υπηρεσιών καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων με τη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», διότι υπάρχει προθεσμία για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάθεσης της ως άνω υπηρεσίας έως τις 30-9-2021, ώστε να καλυφθεί το κενό σε 

υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου 

Κορινθίων, καθώς με την λήξη των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα 

σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι 

μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19. 

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

θέματος.                  

              ΑΠΟΦΑΣΗ 472η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό προ ημερησίας διάταξης θέμα:    

«Ανάκληση της με αριθμό 38/424/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

ανάθεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών Αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) και 
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λήψη νέας περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων» και 

ανάθεσης των ως άνω υπηρεσιών καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων με τη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», αναφέρει πως σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/2020 

(ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) 

αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για 

τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός 

της οποίας αυτές παρέχονται.». Επίσης αναφέρει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της 

ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-3-2020, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης 

εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων να προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ότι εδόθη εκ νέου παράταση   έως 30/9/2021 σύμφωνα με το 

άρθρο 56 του Ν. 4812/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού covid – 19.   

Ακολούθως, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 38/424/2021 απόφαση Οικονομική 

Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών Αποκομιδής αστικού τύπου 

απορριμμάτων (ΑΣΑ), με την οποία αποφασίστηκε α)η προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας 

του Δήμου Κορινθίων»,  προϋπολογισμού 122.666,41€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), λόγω κατεπείγοντος, 

με διάρκεια της εν λόγω Σύμβασης  για δύο (2) μήνες, με δυνατότητα η χρονική διάρκεια αυτής να 

παραταθεί ισοχρόνως, δηλαδή για επιπλέον δύο (2) μήνες (δικαίωμα προαίρεσης), β)εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι όροι διαπραγμάτευσης σύμφωνα 

με την από 13-08-2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ)εγκρίθηκε σχέδιο 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, για ανάθεση της εν λόγω σύμβασης και οι όροι 

διαπραγμάτευσης, που αναφέρονταν σε αυτό, δ)συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγηση της 

διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, και ε)εγκρίθηκε τροποποίηση του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2021 ως προς τους σχετικούς Κ.Α. εξόδων σύμφωνα με σχετική εισήγηση, 

που θα ακολουθούσε, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.   

Κατόπιν θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής α)την από 24-9-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων και β)την από 27-9-2021 σχετική εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες έχουν ως εξής: 

Α. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 
απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου 
Κορινθίων ¨ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το αρ. 158 του Ν.3463/2006,  
2. τους Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 
3. το άρθρο 178 του Ν4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν.3979/2011, 
4. το αρ. 117 του Ν.4674/2020, 
5. το αρ. 32 και 32α του Ν.4412/2016, 
6. το αρ. 54 του Ν.4812/2021, 
 

καθώς και την ανάγκη για άμεση υποστήριξη σε υπηρεσίες αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων 
(ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, καθώς με την λήξη των 
συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή 
των απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη 
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19, 

 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας ¨Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 
απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων ¨. 

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 82/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

Β. 

 

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. […]»  

 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η 
Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη 
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και 
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»  
  
3. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
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προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που 
είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»  
  
Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της 

παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί 

υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και 

των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες 

περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση:  

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 

την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6,  

β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή  

γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε 

χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4.  

Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και 

εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

σύμβασης». 

όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την 
ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το 
οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί 
οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το 
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην 
περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί 
να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. γ[…]»  

4. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-3-2020  , σύμφωνα με το οποίο 
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων να προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση.  

5. Την εκ νέου παράταση   έως 30/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4812/2021 για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης 
και διασποράς του κορωνοϊού covid – 19. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας 
αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου 
Κορινθίων, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.  

7. Την από 82/2021 σχετική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 
106.057,20€, 
 
9. Την πρόταση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/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. Μάρκου Παναγιώτης  
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2. Γιαβάση Άννα  
3. Σαββανού Ελένη 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Σούκουλης Αντώνιος 
2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος 
3. Έλλη Καμτσιώρα 

 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Μάρκου Παναγιώτης. 
 
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης λόγω 
κατεπείγοντος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,  τον καθορισμό των όρων της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την αρ. την Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και 
το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης και τον ορισμό αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. 
ΣΥΝ.: 
1.Η αρ. 82/2021 Μελέτη Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
2. Το Σχέδιο  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς  

 
  Ακολούθως, ο Προέδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.82/2021 μελέτη, η 

οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τον αναπλ. προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου κ. Ιωάννη Τσολάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας του Δήμου 

Κορινθίων» προϋπολογισμού 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της οποίας ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:    

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Εργασίας 
 Τιμή μονάδας 

(€) / μήνα 

Ποσότητα 

(μήνες) 

Δαπάνη  

(€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων των Δ.Ε. 

Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας 

του Δήμου Κορινθίων 

42.765,00  2 85.530,00  

ΣΥΝΟΛΟ 85.530,00  

Φ.Π.Α. (24%) 20.527,20  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) 106.057,20 

 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων από την Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και αλλαγών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και κάποια άλλα σημεία της 

μελέτης για την εν θέματι υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της με αριθ. 424/2021 απόφασης 
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Οικονομικής Επιτροπής και να ληφθεί νέα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία και τις ως άνω εισηγήσεις των 

αρμόδιων υπηρεσιών. 

  Η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρονται στις ως άνω εισηγήσεις των υπηρεσιών, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος και της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την αριθ. 82/2021 

μελέτη με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» της Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης του Δήμου το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα 

106.057,00€. 

  Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για 

την σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ως άνω υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.. 

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: -οφείλονται σε γεγονότα 

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

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, -οι περιστάσεις 

της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, 

ο Πρόεδρος εισηγείται: α)την ανάκληση της με αριθμό 38/424/2021 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών Αποκομιδής αστικού τύπου 

απορριμμάτων (ΑΣΑ), β)την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 

αποκομιδής απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου 

Κορινθίων» προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία 

συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) στις Δ.Ε. 

Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, καθώς με την λήξη των συμβάσεων των 

εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των 

απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη 

περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη 

σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και στην υπ’ αριθ. 82/2021 μελέτη του Δήμου Κορινθίων, 

γ)την έγκριση της διαδικασίας του κατεπείγοντος και της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την εν θέματι υπηρεσία, δ)την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 82/2021 μελέτη, ε)την 

έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 82/2021 μελέτη και 

στο σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, στ)την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς για την ως άνω παροχή υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ζ)τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους 
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αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Μάρκου Παναγιώτης  

2.Γιαβάση Άννα  

3.Σαββανού Ελένη 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Σούκουλης Αντώνιος 

2.Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3.Έλλη Καμτσιώρα 

και ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Μάρκου Παναγιώτης. 

         Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, όπως έχει 

δηλώσει η παράταξή του διαφωνεί με το θέμα  διότι ανοίγεται παράθυρο για ιδιωτικοποίηση της 

Καθαριότητας. Αναφέρει ότι η αρχική απόφαση προέβλεπε ποσό  122.666,41€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), 

η επόμενη Απόφαση τροποποίησης προέβλεπε άλλο ποσό και τώρα αλλάζει και η μελέτη και αυτό 

δείχνει ότι το θέμα δεν ήταν έτοιμο. Ερωτά σχετικά με την συχνότητα των δρομολογίων των 

απορριμματοφόρων που προβλέπει η μελέτη και θεωρεί ότι πρέπει να είναι συχνότερα στα χωριά 

των Δ.Ενοτήτων. 

          Ο Πρόεδρος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα ακολουθηθεί το χειμερινό πρόγραμμα της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας το οποίο προβλέπει επακριβώς τα δρομολόγια με αυτήν την συχνότητα. 

Επίσης αναφέρει ότι αναμένεται η προσφορά του αναδόχου να είναι πολύ χαμηλότερη από την 

προβλεπόμενη στην μελέτη, καθώς είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. 

 Ο κ.Σταυρέλης δηλώνει ότι διαφωνεί και πολύ περισσότερο εξαιτίας του γεγονότος ότι από 

τέλος Ιουλίου έχουν λήξει οι αιτήσεις για την πρόσληψη των εποχιακών υπαλλήλων και δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ίσως σκόπιμα υπάρχει 

καθυστέρηση. 

           Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι υπηρεσίες εργάζονται κανονικά, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις 

ούτε καμμία σκοπιμότητα και καλεί τα μέλη να ψηφίσουν.  

  

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχovτας υπ’όψιν 

την εισήγηση του Προέδρου  και των αρμοδίων υπηρεσιών  και την συνημμένη υπ’αριθμ.82/2021   

μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν, του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 

(όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2001), του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, του 

άρθρου 26 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-3-2020, και την εκ νέου παράταση  αυτού έως 30/9/2021 σύμφωνα 

με το άρθρο 56 του Ν. 4812/2021,  καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής 

διάταξης, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Ο κ.Σταυρέλης ψηφίζει αρνητικά)        

  Α.- Ανακαλεί την υπ’αριθμ. 38/424/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση 

ανάθεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών Αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ)» για τους 

λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Β- Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων (ΑΣΑ) 

των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού μελέτης 

106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021), η οποία συνίσταται σε 

παροχή υπηρεσιών αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) στις Δ.Ε. Σολυγείας, 

Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, καθώς με την λήξη των συμβάσεων των εποχικών 

υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων 

των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της 

εξάπλωσης του ιού COVID-19, με διάρκεια της σύμβασης  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 82/2021 μελέτη του Δήμου και  

στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής: 

Α/Α Είδος Εργασίας 
 Τιμή μονάδας 

(€) / μήνα 

Ποσότητα 

(μήνες) 

Δαπάνη  

(€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων των Δ.Ε. 

Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας 

του Δήμου Κορινθίων 

42.765,00  2 85.530,00  

ΣΥΝΟΛΟ 85.530,00  

Φ.Π.Α. (24%) 20.527,20  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) 106.057,20 

 

  Γ.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους όρους 

διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 82/2021 μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και ορίζει την 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 

παροχή υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
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106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι, λόγω του ότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται 

εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου 

όσον αφορά στην αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου, καθώς με την λήξη των συμβάσεων των 

εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των 

απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη 

περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και την εκ νέου παράταση έως 30/9/2021 σύμφωνα 

με το άρθρο 56 του Ν. 4812/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον εξακολουθεί 

να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού covid – 19, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή, την κλειστή ή με 

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

καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. 

  Δ.- Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης 

της υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και τους όρους διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, ως εξής: 

                                                                                                                                                 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κόρινθος,               /         /2021 
             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         Αριθμ. Πρωτ. : 

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ          Α.Φ.Σ.:  
 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.      Προς: 
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.       Όπως Πίνακας Διανομής. 
 
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32 
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 27413 61082 
e-mail: a.giavasi@korinthos.gr 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Σχετ.: Η αρ. 82/2021 Μελέτη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

 
Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών  καθαριότητας – αποκομιδής 

απορριμμάτων στις Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.      ………………………………. απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δύο  (2) ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων.  

 
Μαζί με την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ανάθεση 

της εν θέματι υπηρεσίας: 
  
Α/Α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Η υποχρέωση αφορά:  
1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
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και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
3. Στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις 
που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο. 

 

2 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας νια συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου 

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….». 
 

3 Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστικούς φορείς  στους οποίους 
υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

 

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 

 

5 Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ  

6 Προσωποποιημένη πληροφόρηση [taxisnet]  
 
 

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 Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ). Η εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία 
μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. 

7 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (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 …». 
 

8 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου - 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. 

 

9 Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  

10 Βεβαίωση περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα  
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με το αρ.99 του Π.Κ. 

11 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16 

 

12 Πιστοποιητικό 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.   
 

13 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

14 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 
παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 

15 Τεχνική περιγραφή– Μεθοδολογία υλοποίησης  των υπηρεσιών  

16 Οικονομική προσφορά  

 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις 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.  
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Για την υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με 4% του συμβατικού ποσού.  

 
                                         Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς 

 
 
 
                  Βασίλειος Νανόπουλος 

 
 
Συν.: Η αρ. 82 Μελέτη Δ/νσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 56 
55430 ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 2310683555  
 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
Εσωτερική διανομή: 
Διεύθυνση Τ. Υ και Πολεοδομίας. Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 

  Ε.- Ορίζει την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης 

ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 
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μελέτης 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. 

  ΣΤ.- 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 για την προμήθεια αυτή,  ως εξής :  

     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μάρκου Παναγιώτης  

2. Γιαβάση Άννα  

3. Σαββανού Ελένη 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σούκουλης Αντώνιος 

2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Έλλη Καμτσιώρα 

     Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Μάρκου Παναγιώτης. 

Ε.- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2021 με Κ.Α. 20/6279.0004 και τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε 

Σολυγείας, Δ.Ε Σαρωνικού και Δ.Ε Τενέας» προϋπολογισμού 110.000,00€. 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/472/2021.-

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος, 27-09-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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