
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 13 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-3-2022 

  

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 17567/24-3-2022 (ΦΕΚ 1454/25-3-2022 τεύχος β΄) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 30η 

Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από 

τηv υπ' αριθ. πρωτ. 8881/29-3-2022 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. 

        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 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει 

το τακτικό μέλος  κ. Σταυρέλη Νικόλαο). 
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 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας, 2)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης).   

   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 υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», διότι η εν λόγω υπηρεσία 

κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα, καθώς τίθεται σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας και, επιπλέον, κατόπιν 

σχετικού εγγράφου περί εντατικοποίησης ελέγχων σε ΧΑΔΑ που εστάλη στο Δήμο από τη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα 

εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της 

Περιφέρειας στους ΧΑΔΑ για την αποτροπή απόθεσης απορριμμάτων σε αυτούς, συνεπώς θα 

πρέπει να δρομολογηθούν και ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες του Δήμου μας για την 

μεταφορά των απορριμμάτων. 

         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 178η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση 

της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022) για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 

θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 656/12-11-2021 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου περί εισόδου και τιμολόγησης στις μονάδες έργου «Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», το υπ΄ αριθ. πρωτ. 115/2-3-2022 

έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου περί μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου 

Κορινθίων στη ΜΕΑ Αρκαδίας, την από 2-3-2022 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων περί αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 

τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», την υπ΄ αριθ. 6/49/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Κορινθίων περί αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά 

απορριμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», το 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 88370/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί εντατικοποίησης ελέγχων σε ΧΑΔΑ, την με αριθ. 
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39/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου με τίτλο «Μεταφορά 

απορριμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» 

προϋπολογισμού 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί 

από τον αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Ιωάννη Τσολάκη, 

Μηχανολόγο Μηχανικό, καθώς και την από 30-3-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 

και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα 

αυτής έγγραφα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 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.Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:  

«[…]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. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

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.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, 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.» 
 
4.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 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581275
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581420
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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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. 
 
2. […] 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. 
3.Στην περ. γ’ της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. 
5. Την αρ. Μελέτη 39/2022 για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά 
Απορριμμάτων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»,  
προϋπολογισμού 155.719,20€ με ΦΠΑ 24%, για την μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων 
στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αρκαδίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου 
¨Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ¨. 
6. Την αρ. 6/49/2022  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΘΕΖΩΛ7-ΖΙ7), με 
την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
απορριμμάτων και την κάλυψη του κόστους μεταφοράς, σύμφωνα με την σύμβαση σύμπραξης της 
εταιρείας ΤΕΡΝΑ που διέπει την υλοποίηση του έργου. 
7. Για την υλοποίηση της προμήθειας είχε εκδοθεί η αρ. 8914/589/2022  Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης  (ΚΑ: 20. 6277.0001, ποσού 155.719,20€) 
8. Το γεγονός ότι  η σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία  κρίνεται πολύ σημαντική και επείγουσα για 
την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς απορριμμάτων λόγω α) της επιτακτικής ανάγκης 
για άμεση παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου (επιβολή υψηλών προστίμων από την Ε.Ε. 
εξαιτίας της περιβαλλοντικής υποβάθμισης), β) την εκκίνηση λειτουργίας των κεντρικών μονάδων 
διαχείρισης αποβλήτων του ανωτέρω έργου,  γ) το υπ’ αριθμ. 115/02-03-2022 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και δ) ΤΗΝ καθυστέρησης κατασκευής του ΣΜΑ Σπαθοβουνίου, ο 
Δήμος θα πρέπει προσωρινά και για διάστημα περίπου έξι (6) μηνών, να μεταφορτώνει και να 
μεταφέρει τα απορρίμματα του στην ΜΕΑ Αρκαδίας, δαπανώντας αντίστοιχα το κόστος μεταφοράς 
που του αναλογεί από την Κόρινθο έως το Σπαθοβούνι (σχετ. 656/12-11-2021 & 115/02-03-2022 
έγγραφα του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου), εξοικονομώντας παράλληλα ένα σημαντικό 
κόστος κατανάλωσης καυσίμου και συντήρησης λόγω φθοράς των απορριμματοφόρων οχημάτων, 
που πραγματοποιούσαν καθημερινά δρομολόγια μέχρι τον ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου. 
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 της  
ανωτέρω συμβάσης  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος 
2. Γιαβάση Άννα 
3. Σακαρέλης Σωτήριος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Παναγοπούλου Φωτεινή 
2. Βαρδάκας Γεώργιος 
3. Μάρκου Παναγιώτης 

 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος. 

 
Το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται εξαιρετικά σημαντική  για την άμεση κάλυψη των 
αναγκών των  του Δήμου επειδή δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες διαγωνιστικής 
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διαδικασίας. 
Προτείνονται: 

1.  Η 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: 
 

Μεταφοράς απορριμμάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 155.719,20€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% η οποία θα βαρύνει τον  ΚΑ: 20.6277.0001 προϋπολογισμού έτους 2022, ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα 

(tn) 

Τιμή Μονάδας 

(€/tn) 

Μερικό 

Σύνολο 

1 Μεταφορά απορριμμάτων  10.920 11,50 125.580,00 

ΣΥΝΟΛΟ 125.580,00 

ΦΠΑ (24%) 30.139,20 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 155.719,20 

 

2. Η έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης. 
3. Η έγκριση του συνημμένου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
4. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

 

 

ΣΥΝ.: 
1. Η αρ. 39/2022 Μελέτη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
2. Η αρ. 49/2022 απόφαση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: ΨΘΕΖΩΛ7-ΖΙ7),  
3. Σχέδιο Πρόκλησης. 
4. Η αρ. 8914/589/2022  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εν λόγω υπηρεσία κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους 

λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, και επιπλέον 

διότι ισχύει η σύμβαση με την Περιφέρεια για την διαχείριση απορριμμάτων, άρα πρέπει ο Δήμος να 

παραδίδει στην ΤΕΡΝΑ τα σκουπίδια από 1-3-2022 και η χωματερή Χιλιομοδίου έκλεισε αφενός κι 

αφετέρου είναι κορεσμένη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία αν συνεχιστεί εκεί η απόθεση 

στερεών αποβλήτων.  Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 88370/15-3-2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόκειται να 

εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και, αυτονόητα, η επιβολή προστίμων των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 

της Περιφέρειας στους ΧΑΔΑ των Δήμων, καθώς μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου 

επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας, είναι ρητή υποχρέωση 

των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου η μεταφορά των απορριμμάτων τους στην εν λόγω 

μονάδα.  Είναι απαραίτητη και κατεπείγουσα η σύναψη της εν λόγω σύμβασης για λόγους δημόσιας 

υγείας, διότι αν δεν υπογραφεί τα σκουπίδια θα γεμίσουν την πόλη της Κορίνθου και τα χωριά του 

Δήμου, αφού δεν είναι δυνατή πλέον η συλλογή τους χωρίς χώρο απόθεσης.  Ο Πρόεδρος 

αναφέρει πως για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει η ανάθεση της εν θέματι σύμβασης 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 
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με την από 30-3-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου και τον πίνακα 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄ αριθ. 39/2022 μελέτης, που περιλαμβάνεται σε αυτήν, το 

συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της ανάθεσης για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ ανέρχεται στο 

ποσό των 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

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

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

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ 

ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Ε.Π.Ε. (Δημ. Γούναρη 75, Μαρούσι Αττικής). 

  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 προτείνει την έγκριση της διαδικασίας του κατεπείγοντος και της ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εν θέματι υπηρεσία, την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην αριθ. 

39/2022 μελέτη, και των όρων της διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς, τη 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. Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

2. Γιαβάση Άννα 

3. Σακαρέλης Σωτήριος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγοπούλου Φωτεινή 

2. Βαρδάκας Γεώργιος 

3. Μάρκου Παναγιώτης 

ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θεωρεί θετικό το ότι 

διακόπηκε για τα περισσότερα απορρίμματα η λειτουργία του ΧΑΔΑ και που σταδιακά θα κλείσει ο 

ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έχουν καθυστερήσει να αποφασίσουν, ενώ 

υπάρχει ενημέρωση από τον ΦΟΣΔΑ από το Νοέμβρη του 2021 ότι πρέπει ο Δήμος να αναλάβει 

ένα μέρος του κόστους της μεταφοράς των απορριμμάτων.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η άποψή 

του είναι ότι ο Δήμος δεν πρέπει να πληρώσει ούτε 1 ευρώ, καθώς είναι εκατό τοις εκατό ευθύνη 

της ΤΕΡΝΑ το ότι δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
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στην περιοχή του Μαψού και θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνολικά για τη μεταφορά των 

απορριμμάτων.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εκτός από αυτό, που θα μπορούσε να ξεπεραστεί, 

θεωρεί πως είναι τεράστια η τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως 

ο ίδιος είναι αρνητικός για αυτήν την ανάθεση, αλλά, καλόπιστα κι επειδή θέλει να διευκολύνει το 

Δήμο και να κλείσει ο ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου, ξεπερνάει πολλά ζητήματα που υπάρχουν.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως, εφόσον η δημοτική αρχή επέλεξε να πληρώσει ο Δήμος, τότε θα πρέπει να 

φροντίσουν ο Δήμος Κορινθίων να πληρώσει το τίμημα που του αναλογεί, όχι δυσανάλογο τίμημα, 

το τίμημα που αναλογεί από την Κόρινθο μέχρι εκεί που είναι να γίνουν οι εγκαταστάσεις.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η τοποθέτησή του είναι πως είναι αρνητικός, αλλά, καλόπιστα, 

επειδή θέλει να κλείσει ο ΧΑΔΑ του Χιλιομοδίου, δεν θα κάνει ο,τιδήποτε άλλο, που θα μπορούσε 

να κάνει και που απορρέει από τη σύμβαση του ΣΔΙΤ και από αυτά που είπε πριν. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το οριστικό κλείσιμο του ΧΑΔΑ θα γίνει σύντομα, 

καθώς κανένα απορριμματοφόρο δεν πάει στον ΧΑΔΑ και πως μένουν μόνο τα ογκώδη, που κι 

αυτά σύντομα θα διαχειρίζονται διαφορετικά, και πως όταν λειτουργήσει και το εργοστάσιο 

κομποστοποίησης θα κλείσει οριστικά ο ΧΑΔΑ.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι ήδη κλειστός 

για τα απορρίμματα, καθώς όλα πηγαίνουν στο σταθμό μεταφόρτωσης.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, 

πως η καθυστέρηση για την ανάθεση της μεταφοράς ήταν σκόπιμη, καθώς έκαναν και 

εξακολουθούν να κάνουν διαπραγματεύσεις με την ΤΕΡΝΑ προκειμένου η ΤΕΡΝΑ να καλύψει το 

κόστος για όσο δυνατό περισσότερο κι ο Δήμος να επιβαρυνθεί όσο το δυνατό λιγότερο.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως το κόστος της μελέτης είναι το μεγαλύτερο δυνατό και για τη μεγαλύτερη δυνατή 

ποσότητα και χρονικό διάστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα δαπανηθεί οπωσδήποτε όλο το 

ποσό.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όσον αφορά το ότι ο Δήμος δεν πρέπει να πληρώσει ούτε 1 

ευρώ, αυτό με βάση τις συμβάσεις δεν μπορεί να γίνει, πως το κύριο κόστος δεν είναι η μεταφορά, 

αλλά η μεταφόρτωση που επιβάλλεται να γίνει με το ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στο χώρο.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως προτείνει να συνεχίσουν τη διαδικασία που συζητάνε με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ώστε να έχουν σύντομα σύμβαση για τη 

μεταφορά και μεταφόρτωση των απορριμμάτων. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος θα πρέπει να 

προχωρήσει, όπως έχει σχεδιαστεί, στη λειτουργία του εργοστασίου, στην κομποστοποίηση και 

στην ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, διότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα 

των Δήμων και η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να επιβάλλει πρόστιμα στους Δήμους όταν 

δεν συμμορφώνονται. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι και την διαλογή 

στην πηγή να προχωρήσουν και την κομποστοποίηση να λειτουργήσουν, όλα αυτά πρέπει να 

υλοποιηθούν και θα υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό 

  Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Πρόεδρος λέει πως από τη 

μια συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας και από την άλλη λέει πως συνειδητά καθυστέρησαν τις 

διαδικασίες.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το κοστολόγιο που αναφέρει ο Πρόεδρος, με τα 
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πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο Δήμο και αυτά που θα επιβληθούν στο μέλλον, το κοστολόγιο 

θα ανέβει εκατό τοις εκατό θα επιβαρύνουν τους δημότες, συνεπώς πώς διασφαλίζονται τα 

συμφέροντα των δημοτών.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τα 11 ευρώ κόστος, είναι σαν να 

πηγαίνουν τα σκουπίδια στον προορισμό τους. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η καθυστέρηση αφορούσε στη σύμβαση και στις 

αποφάσεις για την πληρωμή, γιατί όσο καθυστερούν τη σύμβαση τόσο λιγότερα πληρώνουν.  

Αναφέρει πως ο Δήμος είχε περίοδο χάριτος για 1 μήνα, που είναι ένα σεβαστό ποσό, που ο Δήμος 

δεν πλήρωσε στο μήνα αυτόν.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος δεν καθυστέρησε την 

παράδοση των σκουπιδιών, η παράδοση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή.  Αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως όσον αφορά στα πρόστιμα, ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει κι άλλο 

τη χρήση του ΧΑΔΑ, θα επιβληθούν πρόστιμα, άρα είναι μονόδρομος να προχωρήσουν άμεσα, κι 

αυτό έκαναν, στη διαχείριση των απορριμμάτων από το ΣΔΙΤ, όπως προβλέπεται.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος κάνει αυτό που πρέπει, στο χρόνο που πρέπει και με τη διαδικασία 

που πρέπει και θα φροντίσουν να περιορίσουν και τα κόστη με τους τρόπους που υπάρχουν κι 

έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, με την ανακύκλωση, με την 

κομποστοποίηση, με την ενημέρωση και την ανταποδοτική ανακύκλωση. 

  Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε ψηφοφορία. 

  Οι κ.κ. Πνευματικός και Κορδώσης ψηφίζουν αρνητικά, ενώ οι κ.κ. Πλατής, Ζαχαριάς, Κυριαζής, 

Πούρος και Μουρούτσος ψηφίζουν θετικά. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης έγγραφα, την από 30-3-2022 εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ΄ αριθ. 39/2022 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, το σχέδιο 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την εν θέματι υπηρεσία, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, 

όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε 

γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι 

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

Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλεξ. Πνευματικού και Χρ. Κορδώση) 
 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθ. 39/2022 

μελέτης με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία 

έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τον αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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κ. Ιωάννη Τσολάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, 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 εν λόγω υπηρεσία, διότι: 

λόγω του ότι η σύναψη σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία  κρίνεται πολύ σημαντική και 

επείγουσα για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς απορριμμάτων λόγω α) της 

επιτακτικής ανάγκης για άμεση παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου (επιβολή υψηλών 

προστίμων από την Ε.Ε. εξαιτίας της περιβαλλοντικής υποβάθμισης), β) την εκκίνηση λειτουργίας 

των κεντρικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων του ανωτέρω έργου,  γ) το υπ’ αριθμ. 115/02-03-

2022 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και δ) της καθυστέρησης κατασκευής του 

ΣΜΑ Σπαθοβουνίου, ο Δήμος θα πρέπει προσωρινά και για διάστημα περίπου έξι (6) μηνών, να 

μεταφορτώνει και να μεταφέρει τα απορρίμματα του στην ΜΕΑ Αρκαδίας, δαπανώντας αντίστοιχα 

το κόστος μεταφοράς που του αναλογεί από την Κόρινθο έως το Σπαθοβούνι (σχετ. 656/12-11-

2021 & 115/02-03-2022 έγγραφα του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου), εξοικονομώντας 

παράλληλα ένα σημαντικό κόστος κατανάλωσης καυσίμου και συντήρησης λόγω φθοράς των 

απορριμματοφόρων οχημάτων, που πραγματοποιούσαν καθημερινά δρομολόγια μέχρι τον ΧΑΔΑ 

Χιλιομοδίου, επιπλέον διότι ισχύει η σύμβαση με την Περιφέρεια για την διαχείριση απορριμμάτων, 

άρα πρέπει ο Δήμος Κορινθίων να παραδίδει στην ΤΕΡΝΑ τα απορρίμματα από 1-3-2022  και η 

χωματερή Χιλιομοδίου έκλεισε αφενός κι αφετέρου είναι κορεσμένη και επικίνδυνη για τη δημόσια 

υγεία, αν συνεχιστεί εκεί η απόθεση στερεών αποβλήτων, και σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 

88370/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και, αυτονόητα, η επιβολή 

προστίμων των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας στους ΧΑΔΑ των Δήμων, καθώς μετά 

την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων στην 

Παλαιοχούνη Αρκαδίας, είναι ρητή υποχρέωση των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου η 

μεταφορά των απορριμμάτων τους στην εν λόγω μονάδα,  

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. 

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

υπηρεσίας με τίτλο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τους όρους διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, η 

οποία θα αποσταλεί προς τον στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

Ε.Π.Ε. (Δημ. Γούναρη 75, Μαρούσι Αττικής), ως εξής: 
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                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κόρινθος,               /         /2022 
                           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 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
Σχετ.: Η αρ. 39/2022 Μελέτη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
 
Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών  μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τους όρους 

και τις απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.      8914/589/2022  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης. 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός      ΕΠΤΑ  (7) 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. 
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 
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υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν ένδειξη 
«… συμμετοχή σε διαγωνισμό….». 
 

3 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 
ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό 
του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης 
αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
 

 

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 Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  

9 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.   
 

10 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

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

 

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

 

13 ΄Αδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων (ως αυτό προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση της 
αρ. 39/2022 σχετικής Μελέτης , καθώς και όποια προβλεπόμενη 
από την ισχύουσα νομοθεσία) 

 

14 Λίστα απαιτούμενων οχημάτων κατάλληλων για την υλοποίηση 
της προς ανάθεση υπηρεσίας, καθώς και άδειες κυκλοφορίας 
αυτών 

 

15 Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, 
καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα, εργαλεία 
και όποιο άλλο απαιτούμενο μέσο για την υλοποίηση της προς 
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ανάθεση υπηρεσίας 

16 Υπεύθυνη δήλωση  περί αποδοχής του τρόπου αμοιβής, ήτοι: « 
η αμοιβή του αναδόχου θα είναι ανάλογη με το βάρος των ΑΣΑ 
που θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται στον ΜΕΑ Αρκαδίας». 

 

17 Υπεύθυνη δήλωση  ότι η ζύγιση των ΑΣΑ  θα πραγματοποιείται 
στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αρκαδίας ανά 
δρομολόγιο και ότι ανά πάσα στιγμή ο Δήμος Κορινθίων 
δύναται να  ζητήσει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για το 
δρομολόγιο μεταφοράς (όπως αποδεικτικά διοδίων, τηλεματική 
παρακολούθηση των οχημάτων κ.ο.κ) 

 

18 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χρόνος  μεταφοράς των  αποβλήτων 
θα γίνεται αυθημερόν (εντός 24ωρών) στην Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αρκαδίας (σχ. Απόφαση 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περ. Ενότητας 
Κορινθίας ΑΔΑ: ΨΕΒΦ7Λ1-265)  

 

19 Τεχνική περιγραφή– Μεθοδολογία υλοποίησης  των 
υπηρεσιών, (τρόπος επιμέτρησης των μεταφερόμενων ΑΣΑ- 
ζύγιση, τρόπος εφαρμογής ορθής διαχείρισης των προς 
μεταφορά αποβλήτων προς αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης 
και διασφάλισης της προστασίας της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος  κλπ) 

 

20 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του όρου διάρκειας της 
σύμβασης το ανώτερο  έως έξι (6) μήνες ή έως την έναρξη 
λειτουργίας του μόνιμου ΣΜΑ Κορινθίας στο Σπαθοβούνι ( σχ. 
Απόφαση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
ΑΔΑ: Ψ9ΥΟ7Λ1-ΡΘΥ) 

 

21 Οικονομική προσφορά  

 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβάλλονται εκ μέρους του οικονομικού φορέα από τον  νόμιμο  εκπρόσωπο, 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 υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Για την υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με 4% της προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

 
 

 
                                         Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς 

 
 
 
                  Βασίλειος Νανόπουλος 

 
 

Συν.: Η αρ. 39/2022  Μελέτη Δ/νσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΕΠΕ 
 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 75,  
15124 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΗΛ.: 2105157222 

 
  Γ.- 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 υπηρεσία ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ 

προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022), 

ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

2. Γιαβάση Άννα 

3. Σακαρέλης Σωτήριος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγοπούλου Φωτεινή 

2. Βαρδάκας Γεώργιος 

3. Μάρκου Παναγιώτης 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος. 

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

προϋπολογισμού έτους 2022 με ΚΑ 20/6277.0001 και τίτλο «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθ. 61 του ν. 

3979/2011)» ποσού 155.719,20€ (ΑΑΥ 589/2022). 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/178/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 1-4-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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