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Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 28704/24-9-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 433η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ανάθεση µε
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τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση της προµήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ προϋπολογισµού τεχνικής έκθεσης (αρ. πρωτ. 28061/18-92020) 10.446,30€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την
σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.
Λαµβάνοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»
2.Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για 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. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
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: «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 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».
5.Το αρ. ΦΕΚ 55/11.3.2020 (Τέυχος Α΄), πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου σχετικά µε
κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοιού
CoVID 19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του.
6. Την αρ. 105/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αποδοχής χρηµατοδοτήσεων και
τροποποίηση προϋπολογισµού ∆ήµου Κορινθίων έτους 2020.
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7. Τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του Ν. 4722/2020 σύµφωνα µε το οποίο παρατείνεται έως τις
31.12.2020 η ισχύς των διατάξεων της από 14.3.2020 ΠΝΠ ( Α 64), και συγκεκριµένα της παρ.
8 του άρθρου δεύτερου, περί δυνατότητας διενέργειας των διαδικασιών έκτακτης προµήθειας
κάθε ενδεδειγµένου είδους ατοµικής υγιεινής ή µέσου συλλογικής προστασίας από οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης
εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
8.Την αρ. 28061/2020 Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κορινθίων για την προµήθεια απολυµαντικών για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού 10.446,30€ µε ΦΠΑ.
9.Για την υλοποίηση της προµήθειας εκδόθηκε η αρ. 28836/1023/2020 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
10.Την πρόταση του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών της ∆/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. Σαββανού Ελένη
2. Γιαβάση Άννα
3. Σούκουλης Αντώνιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παναγοπούλου Φωτεινή
2. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα
3. Καµτσιώρα Έλλη
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό µέλος Σαββανού Ελένη.
Το γεγονός ότι η εν λόγω προµήθεια κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική για την προσωρινή κάλυψη
των αναγκών των του ∆ήµου λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού στην οποία έχει κηρυχθεί η
χώρα.
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 Προµήθειας απολυµαντικών ως εξής:
Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ 0,5Λ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4Λ.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ (€)
ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

750

6,00

4.500,00

870

4,50

3915,00

16,00
Σύνολο:
ΦΠΑ (6%):
Γενικό Σύνολο:

1440,00
9.855,00
591,30
10.446,30

90

2. Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διαπραγµάτευσης.
3. Η έγκριση του συνηµµένου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4. Η συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διαπραγµάτευσης.
ΣΥΝ.:
1. Η αρ. 28061/2020 σχετική Τεχνική Έκθεση προµήθειας,
2. Σχέδιο Πρόκλησης.
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Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το σχετικό Σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και συµµετοχής για την εν θέµατι ανάθεση προµήθειας και εισηγείται : α)την έγκριση
της υπ'αριθµ.πρωτ.28061/18-09-2020 Τεχνικής έκθεσης-µελέτης και την προσφυγή στην διαδικασία
της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης, β)τον καθορισµό και έγκριση των όρων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής και γ)την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διαπραγµάτευσης για τη σύναψη της ως άνω
σύµβασης και προτείνει ως τακτικά µέλη τους κ.κ.Σαββανού Ελένη, Γιαβάση Άννα, Σούκουλη Αντώνιο
και την κ.Ελένη Σαββανού ως Πρόεδρο και ως αναπληρωµατικά µέλη τους κ.κ. Παναγοπούλου Φωτεινή, Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Καµτσιώρα Έλλη, σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την εισήγηση του
Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών του ∆ήµου, την σχετική Τεχνική έκθεση-µελέτη και το σχέδιο
πρόσκλησης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει την υπ'αριθµ.πρωτ.28061/18-09-2020 Τεχνική έκθεση-µελέτη και ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τα
άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης Προµήθειας απολυµαντικών ως εξής:

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ 0,5Λ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4Λ.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ (€)
ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

750

6,00

4.500,00

870

4,50

3915,00

16,00
Σύνολο:
ΦΠΑ (6%):
Γενικό Σύνολο:

1440,00
9.855,00
591,30
10.446,30

90

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Καθορίζει και εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής για την ανάθεση της εν θέµατι δηµόσιας σύµβασης, η οποία θα αποσταλεί προς τους οικονοµικούς φορείς : 1. ANEMOREIA CON. I.K.E., 2. DAILY FRESH, 3.ΠΙΠΙΝΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και 4.
CHEMFIL ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Chemicals ως εξής:
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
Ο ∆ήµος Κορινθίων ενδιαφέρεται να προβεί στην προµήθεια:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, 1Λ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
0,5Λ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
ΧΕΡΙΩΝ 4Λ.

2
3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεµ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

∆ΑΠΑΝΗ (€)
ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

750

6,00

4.500,00

870

4,50

3.915,00

90

16,00

1.440,00

Σύνολο:
ΦΠΑ (6%):
Γενικό Σύνολο:

9.855,00
591,30
10.446,30

Τεµ.

Τεµ.

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει ανά είδος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
Τα υπό προµήθεια αντισηπτικά gel χεριών θα είναι κατάλληλα για την απολύµανση των χεριών και
την εξουδετέρωση των µικροβίων.
Η περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να µην είναι µικρότερη του 80%.
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται:
Προφυλάξεις,
Οδηγίες χρήσης,
Αρ. αδείας ΕΟΦ
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων
Περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη
Το εργοστάσιο κατασκευής
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τρείς µήνες.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, και η µεταφορά τους στην αποθήκη του ∆ήµου.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 28336/1023/2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούµε όπως υποβάλετε την προσφορά σας έως τις / /2020 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
Κορινθίων.
Μαζί µε την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω, προκειµένου να γίνει η
ανάθεση της εν θέµατι προµήθειας.
1) Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 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.
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη µη συνδροµή των λόγων της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016
Ο οικονοµικός φορέας προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις
βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3)
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο
4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο.
Η Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υποβάλλεται 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.
3) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο [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 …».
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
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.
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Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε
απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης και από κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα
στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση και την οποία θα πρέπει να υποβάλλει ο οικονοµικός φορέας.
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.
Προσοχή: Στις περιπτώσεις που υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλο εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,
ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ, θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής
ενηµερότητας.
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….».
5) Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα µε την εν θέµατι προµήθεια.
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 προµήθεια µε την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας [ΚΑ∆]. Η εκτύπωση θα φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη
της παρούσας πρόσκλησης.
6) Η προσφορά επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να συνοδεύεται από άδεια διάθεσης χρήσης του
προσφερόµενου προϊόντος, και κάθε έγγραφο προς τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών του
(π.χ. prospectus, κλπ.).
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά και εντός πέντε (5) ηµερών από σχετική
παραγγελία.
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 32 του Ν.
4412/2016).
Γ.- Συγκροτεί τριµελή επιτροπή αξιολόγησης διαπραγµάτευσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της ανωτέρω υπηρεσίας, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
4. Σαββανού Ελένη
5. Γιαβάση Άννα
6. Σούκουλης Αντώνιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
4. Παναγοπούλου Φωτεινή
5. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα
6. Καµτσιώρα Έλλη
Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Σαββανού Ελένη.
Οι αρµοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σηµεία α, β, γ, ε, στ και ζ
της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή
αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των
προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης,

γ)ελέγχει

και

αξιολογεί

τις

προσφορές,

ε)εισηγείται

τον

αποκλεισµό

των

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την
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κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της
διαδικασίας, στ)γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και
ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως
επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου.
Οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν µε το ίδιο όργανο.

∆.- Η δαπάνη της ανωτέρω προµήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Κορινθίων ως εξής:

Α/Α
1
2
3
4
5

ΚΑ
10/6634.0001
20/6634.0001
30/6634.0001
35/6634.0001
45/6634.0001

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΣ 105/2020)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 6%
4500,00

3915,00
1759,60
821,50
726,1

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/433/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 02-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

