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Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 20-12-2019
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 20η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα
10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθµ. 45459/16-122019 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 πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7)Πνευµατικός Αλέξ., 8)Ταγαράς Βασ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «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.)», διότι ο διαγωνισµός αφορά την ηχοφωτιστική
κάλυψη της εκδήλωσης για τον εορτασµό των Θεοφανίων στις 06/01/2020 και θα πρέπει άµεσα να
προχωρήσουν οι απαιτούµενες ενέργειες των υπηρεσιών του ∆ήµου για την εν λόγω εκδήλωση.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της
υπηρεσίας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗDigitally signed by: EIRINI CHOURSALA
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ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 930,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)»
υπενθυµίζει στα µέλη 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.
Ακολούθως, µε την υπ'αριθµ.42/519/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 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 εν λόγω υπηρεσία και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΑΝΝΑ Ι. ∆ΑΜΑΛΑ µε τιµή προσφοράς: εννιακόσια τριάντα ευρώ (930,00€) συµπ/νου Φ.Π.Α..
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε µε το υπ'αριθµ.43776/0512-2019 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 17-12-2019 Πρακτικό Αρ.2, ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέµατι
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο :

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 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 προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών
που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας ΑΝΝΑ Ι. ΔΑΜΑΛΑ σε σφραγισμένο φάκελο με αρ.πρωτ. 45666/17-122019 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

3.

Αναπληρωματικό Μέλος

Τσίρτσης Λεωνίδας
Σανδραβέλη Παναγιώτα του
Γεωργίου
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Η επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο το σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που
κατατέθηκαν με αρ. πρωτ. 45666/17-12-2019, και προχώρησε στη μονογραφή του, στην αποσφράγισή
του καθώς και στη μονογραφή και τον έλεγχο των εγγράφων που περιείχε.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Εντός του σφραγισμένου φακέλου υπήρχε μόνο Υπεύθυνη Δήλωση της κας ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΝΑΣ,
σύμφωνα με την οποία τα απαραίτητα δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού
φορέα .
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της ισχύος των δικαιολογητικών που είχαν κατατεθεί ως
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας ΑΝΝΑ Ι.ΔΑΜΑΛΑ έχει καταθέσει σωστά όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία είναι σε ισχύ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΑΝΝΑ Ι.ΔΑΜΑΛΑ όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 40803/14-11-2019 διακήρυξη.
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
Τόγιας Ιωάννης
Τσίρτσης Λεωνίδας
Σανδραβέλη Παναγιώτα του Γεωργίου
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 17-12-2019 Πρακτικό Αρ.2,
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της επιτροπής αξιολόγησης του
εν θέµατι διαγωνισµού για την εν θέµατι υπηρεσία και την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα: «ΑΝΝΑ
Ι.∆ΑΜΑΛΑ» ως 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 17-12-2019 Πρακτικό Αρ.2, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την σύναψη δηµόσιας
σύµβασης της υπηρεσίας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 930,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισµού και κατακυρώνει την δηµόσια σύµβαση της
υπηρεσίας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 930,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στον οικονοµικό
φορέα µε την επωνυµία ΑΝΝΑ Ι. ∆ΑΜΑΛΑ (Κολιάτσου 8, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, Α.Φ.Μ.: 058668402,
∆.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, µε ποσό προσφοράς : εννιακόσια τριάντα ευρώ (930,00€) συµπ/νου Φ.Π.Α. ως
εξής:

Τμήμα

1

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μονάδα
Μέτρησης

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

τεμ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

750,00

750,00

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

1

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Δαπάνη

Μερικό Σύνολο

750,00

ΦΠΑ 24%

180,00

Γενικό Σύνολο

930,00

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 17-12-2019 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης για την εν λόγω υπηρεσία ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόµενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.
∆.- Η δαπάνη για την ανάθεση σύµβασης για την εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό έτους 2019 και τον κωδικό αριθµό εξόδου Κ.Α.15/6471.0102 µε τίτλο «∆απάνες
για εορτές Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς & Αγιασµό Υδάτων» ποσού 930,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α..
Σχετική η υπ'αριθµ. 1311/36853/2019 (Α∆Α: ΩΑΚΖΩΛ7-Σ5Ν) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/568/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 23-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

