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Αριθµός Πρακτικού 42
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 2-12-2019
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 2α ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 42875/28-11-2019 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 519η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της
υπηρεσίας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 930,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).»
υπενθυµίζει την υπ' αριθµ. 38/473/2019 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ'αριθµ. 37/2019 µελέτης
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας για την εν θέµατι υπηρεσία και καθορίστηκαν οι
όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση αυτής. Σύµφωνα µε την σχετική
υπ'αριθµ.40803/14-11-2019 διακήρυξη, ορίστηκε ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού στις 28-112019.
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Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 28-11-2019 Πρακτικό Αρ.1,
αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 930,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ)
Στην Κόρινθο, την 28η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ.
2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις
προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με
την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 40803/14-11-2019 και την με αρ. 37/2019 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για
την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
προϋπολογισθείσας δαπάνης 930,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τόγιας Ιωάννης

2.

Τακτικό Μέλος

Τσίρτσης Λεωνίδας

3.

Τακτικό Μέλος

Σταυριανόπουλςο Απόστολος

Η επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο μία υποβληθείσα προσφορά, με τη συμπλήρωση της
ώρας που ορίζει η υπ’ αριθμ. 40803/14-11-2019 διακήρυξη δηλ. 10:30 π.μ, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Α/α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Αρ. πρωτ. Κατάθεσης
1.

ΑΝΝΑ Ι. ΔΑΜΑΛΑ

Δικαιολογητικών
42781/28-11-2019

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο και ότι
αναγράφονται σε αυτόν εξωτερικά τα οριζόμενα από την παράγραφο 2.4.2.2 της υπ’ αριθμ. 40803/14-112019 διακήρυξης, προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, του φακέλου με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και του φακέλου με την τεχνική προσφορά. Μονογραφήθηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Επίσης
μονογραφήθηκε και ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφοράς.
1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού
φορέα τα οποία ήταν τα εξής:
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α) ΤΕΥΔ.
β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ: 717/27-11-2019.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου με αρ. πρωτ: 16812/27-11-2019.
δ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αρ. πρωτ: 67724621/27-11-2019 και ισχύ έως
27/12/2019.
ε) Εκτύπωση της καρτέλλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από το TAXISnet με ημερομηνία
εκτύπωσης 27/11/2019.
στ) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ, με αρ. πρωτ: 627960/26-11-2019 και
1428521/28-11-2019.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση περί υποχρέωσης καταβολής εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης.
η) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής προστίμων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας.
θ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μή έκδοσης απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016.

Διαπιστώθηκε ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 40803/14-11-2019 διακήρυξη και ακολούθησε
η αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Επιτροπή αξιολόγησε την τεχνική προσφορά και αφού διαπίστωσε ότι πληροί τους όρους της
διακήρυξης, δηλαδή περιείχε την Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης
και τις απαιτήσεις της Μελέτης 37/2019, προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής
προσφοράς.
3.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονομική προσφορά του προσφέροντα αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης:

Τμήμα

1

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εργασίες ηχητικής κάλυψης για τον
εορτασμό των Θεοφανίων στις
6/1/2020

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

τεμ

1

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη

750,00

750,00

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Μερικό Σύνολο

750,00

ΦΠΑ 24%

180,00

Γενικό Σύνολο

930,00

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται:
Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΑΝΝΑ Ι.ΔΑΜΑΛΑ» ως προσωρινού αναδόχου.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε
σε δύο (2) αντίγραφα και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την επικύρωση αυτού.
Η Επιτροπή
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Τόγιας Ιωάννης
Τσίρτσης Λεωνίδας
Σταυριανόπουλος Απόστολος

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-11-2019 πρακτικού Αρ.1
της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών
συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικών και οικονοµικών προσφορών για την εν θέµατι υπηρεσία,και
την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα: «ΑΝΝΑ Ι.∆ΑΜΑΛΑ» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω
διαγωνισµού.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν τον σχετικό φάκελο
του διαγωνισµού, το ως άνω αναφερόµενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, την
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του
Ν.4605/2019, του Ν.4608/2019, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές
διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 28-11-2019 πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για
την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικών και
οικονοµικών προσφορών για την υπηρεσία ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΓΙΑ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

προϋπολογισµού

µελέτης

930,00€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),

Β.- Ανακηρύσσει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΑΝΝΑ Ι. ∆ΑΜΑΛΑ ως προσωρινό
ανάδοχο για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της ανωτέρω υπηρεσίας, µε τιµή προσφοράς ως εξής:

Τμήμα

1

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εργασίες ηχητικής κάλυψης για τον
εορτασμό των Θεοφανίων στις
6/1/2020

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Μονάδα
Μέτρησης
τεμ

Ποσότητα

1

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη

750,00

750,00

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Μερικό Σύνολο

750,00

ΦΠΑ 24%

180,00

Γενικό Σύνολο

930,00

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 28-11-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
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Γ- Κάνει γνωστό στους συµµετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας
πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης
κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκησή της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα και η ένσταση αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 42/519/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 03-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

