
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvπής τoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Δήμoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Κoριvθίωvoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvριvθίωvθίωvvθίωv

Της 18-4-2022

       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,  μέσωv τηλεδιάσκεψης και  σύμφωνα με τις διατάξεις της

υπ'  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 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 τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 18 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 18η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Μεγάλη Δευτέρα

και ώρα 14:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ.πρωτ.

10842/14-4-2022 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)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε

μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος), 
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 Α π ό ν τ ε ς 

       1)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και

αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος), 2)Ζώγκος Ανδρέας. 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 231η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της

υπηρεσίας  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΛΟΚoριvθίωvΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Α.Σ.Α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΜΕ  ΣΔΙΤ  προϋπολογισμού  μελέτης  155.719,20€

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

Δήμου Κoριvθίωvορινθίωvν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωvρίς προηγούμενη δημοσίευση»

υπενθυμίζει  στα μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ.13/178/2022 σχετική  απόφαση αυτών,  με την

οποία :

         Α.- Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 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  κ.  Ιωάννη  Τσολάκη,  Μηχανολόγο  Μηχανικό,  και  όρισε  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
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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.-  Ενέκρινε  το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης

ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας και τους όρους διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, η

οποία  αποφασίστηκε  να  αποσταλεί  προς  τον  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  ΑΤΤΙΚΗ

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

          Γ.- Συγκρότησε  τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές

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

εκτέλεση αυτής της δημόσιας σύμβασης.

         Ο Πρόεδρος ακολούθως θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την σχετική εισήγηση του

Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών και Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, 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. Την αρ. 13/178/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΥ4ΩΛ7-ΜΧΗ).

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

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
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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  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.

Για τους λόγους αυτούς 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

σύμφωνα με το σκεπτικό της μελέτης.

4. Την πρόσκληση προς τον ο.φ.  ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ με αρ. πρωτ. 9387/2022, 

5. Την προσφορά του ο.φ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ με αρ. πρωτ. 10022-2021.

Προτείνεται:

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

ΣΥΝ.:

1.Το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Ο Αντιδήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΗΣ
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         Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ’όψιν  των  μελών  το  από  11-04-2022  Πρακτικό

αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών  και  εισήγησης  για  ανάθεση  της  Επιτροπής

αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης, 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  ΠΑΡΟΧΗ 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.

Στην Κόρινθο, την   11/04/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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   9387/01-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα  ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ  για την  ΠΑΡΟΧΗ 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    του
δήμου, σύμφωνα με τους όρους της 39/2022 σε Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
Δήμου, και σύμφωνα με την 13/178/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΗΥ4ΩΛ7-ΜΧΗ).
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ζαφειρόπουλος Χρήστος

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Σακαρέλης Σωτήριος

Η επιτροπή αφού παρέλαβε: 
την προσφορά της επιχείρησης:  ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ  έλαβε τον αρ. 10022/08-04/2022, 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ:
Α/Α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου

και Υπεύθυνη Δήλωση περί της αναγραφόμενης 
απόφασης στο Ποινικό Μητρώο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΑΣ 4259/5-4-2022

2 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας νια 
συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου

e-ΕΦΚΑ
ισχύος έως 3-6-2022

1070708/4-4-2022

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.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

19956/2022
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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

ΝΑΙ

5 Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμων 
από το ΣΕΠΕ

6 Προσωποποιημένη πληροφόρηση [taxisnet] Εκτύπωση της καρτέλας
«Στοιχεία 
Μητρώου/Επιχείρησης»
από το taxisnet,

4/4/2022

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

ΑΑΔΕ, ισχύος έως 
4/6/2022

73808497

8 Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

4119/11-4-2022

9 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 1806016.2644721/05-
04-2022

10 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 1806016.2644719/4-4-
2022

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ισχύος πέντε ετών από 
την έκδοσή του

αρ. πρωτ. 57511/27-6-
2019 
(6Ω3ΖΟΡ1Κ-ΧΥ3)

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

ΝΑΙ

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  ανάθεση
υπηρεσίας

ΝΑΙ

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».

ΝΑΙ

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)

ΝΑΙ

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) 

ΝΑΙ

19 Τεχνική περιγραφή– Μεθοδολογία υλοποίησης  των
υπηρεσιών, (τρόπος επιμέτρησης των 
μεταφερόμενων ΑΣΑ- ζύγιση, τρόπος εφαρμογής 
ορθής διαχείρισης των προς μεταφορά αποβλήτων 

ΝΑΙ
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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)

ΝΑΙ

21 Οικονομική προσφορά

Από  τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με την 9387/2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC010313583) πρόσκληση και προχωρά στον έλεγχο οικονομικής προσφοράς.

Από το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα εξής: 
Προσφερόμενη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς  απορριμμάτων είναι  125.580,00€ πλέον
ΦΠΑ, ήτοι:

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

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  κρίνει  ότι  η  προσφορά  του  ο.φ.  ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ είναι συμφέρουσα και  προτείνει την ανάθεση:

της παροχής υπηρεσιών  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  στην  επιχείρηση: ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ
(ΑΦΜ:099991455,  ΔΟΥ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,  Ταχ.  Δ/νση:  ΔΗΜ.  ΓΟΥΝΑΡΗ  75,  ΜΑΡΟΥΣΙ  Τ.Κ.  15124)
σύμφωνα με την αρ. 39/2022 Μελέτη της ΔΚΑΝ και την προσφορά της επιχείρησης δαπάνης 155.719,20€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

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) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2) ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

3) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

       Κατόπιν των  ανωτέρω και 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
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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,   ο

Πρόεδρος   προτείνει  την  έγκριση  του  ανωτέρω  Πρακτικού  της  Επιτροπής  αξιολόγησης

διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας,   την κήρυξη του

οικονομικού  φορέα  με  την  επωνυμία  ΑΤΤΙΚΗ  ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ  ΕΠΕ  σε  ανάδοχο   αυτής  και  την

ανάθεση σε αυτόν της δημόσιας σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.

39/2022  Μελέτη  της  ΔΚΑΝ  και  την  προσφορά  της  επιχείρησης,  δαπάνης  155.719,20€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο εν

λόγω Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.

        

          Ο κ.Κορδώσης παίρνοντας τον λόγο, αναφέρει ότι διαφωνεί με το κόστος των 11,00 ευρώ

και  ότι κατόπιν έρευνας σε Κορίνθιους επιχειρηματίες, αυτό θα ήταν το μισό. Ερωτά για ποιον

λόγο είναι τόσο υψηλό το κόστος.

          Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το κόστος διαμορφώνεται από τρεις λόγους: Πρώτον, πρέπει η

σύμβαση να είναι με τον  ίδιο μεταφορέα της  ΤΕΡΝΑ., Δεύτερον, είνααιι μεγάλο το κόστος της

φόρτωσης που γίνεται με ειδικό ερπυστριοφόρο μηχάνημα και Τρίτον, οι Κορίνθιοι μεταφορείς δεν

διαθέτουν τα απαραίτητα ειδικού τύπου containers που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν διαρροέςς

υγρών  στο  οδόστρωμα.  Εάν  υπάρχουν  μεταφορείς  της  Κορίνθου  που  έχουν  την  δυνατότητα

μεταφοράς, μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον Δήμο, σχετικά.

Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έχει καταθέσει τις απόψεις του

με  επιχειρήματα  και  κατόπιν  έρευνας  σε  αποφάσεις  του  Δήμου  Σπάρτης,  αναλογικά  ο  Δήμος
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Κορινθίων θα έπρεπε να πληρώνει μόλις 2-3 Ευρώ για την μεταφορά. Αναφέρει ότι η φόρτωση

των  απορριμμάτων  δεν  αφορά  τον  Δήμο,   καθώς  είναι  ευθύνη  της  ΤΕΡΝΑ  το  ότι  δεν  έχει

κατασκευαστεί μέχρι τώρα ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην περιοχή του Μαψού και

θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνολικά για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Δηλώνει ότι

δεν ψηφίζει το θέμα.

      Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έπρεπε να γίνει το έργο και να φύγουν τα σκουπίδια από τον Δήμο.

Αναφέρει  ότι  στην  σύμβαση  θα  διακρίνουμε  το  κόστος  της  μεταφοράς  από  το  κόστος  της

φόρτωσης  και    δεν  θα  αποδεχθούμε  –  θα  διεκδικήσουμε   να  μην  πληρώσουμε  το  δεύτερο.

Καταλήγει ότι αυτή η λύση που έχει επιλεχθεί  είναι η πιο οικονομική για τον Δήμο.   

          

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και  έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση

του Προέδρου, την σχετική  εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το από 11-04-2022 Πρακτικό της

Επιτροπής  διαπραγμάτευσης,  την  υπ’αριθμ.13/178/2022  απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής,  τις

εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της 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 ΚoριvθίωvΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Σταυρέλη Ν., Πνευματικού Α. και Κορδώση Χ. με αρνητική ψήφο)

  

         Α.- Εγκρίνει το από 11-04-2022 Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών και

εισήγησης για ανάθεση της Επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση,  σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 και 32Ατου Ν. 4412/2016,  όπως ισχύει,  για την

ανάθεση  της  δημόσιας  σύμβασης  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,  όπως  αυτό  ακριβώς  και  αναλυτικά

παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης. 

         Β.- 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 ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ (ΑΦΜ:099991455, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Ταχ. Δ/νση:

ΔΗΜ.  ΓΟΥΝΑΡΗ  75,  ΜΑΡΟΥΣΙ  Τ.Κ.  15124)  σύμφωνα  με  την  υπ’αριθμ.  39/2022  Μελέτη  της

Δ.Κ.ΑΝ.  με  συνολικό  ποσό  προσφοράς  155.719,20€  συμπ/νου  ΦΠΑ  24%  σύμφωνα  με  όσα
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ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  ανωτέρω  Πρακτικό  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  της

διαπραγμάτευσης.

          Γ.- 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€ (Α.Α.Υ. 589/2022).

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/231/2022.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κoριvθίωvόρινθος, 19-4-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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