Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.03.10 10:10:18
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 62ΖΥΩΛ7-9ΚΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 8
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 03-03-2021
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 µέσω τηλεδιάσκεψης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β')
Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από
την Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της
υπ'Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής
Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ∆1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης : “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την
Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα την
την 3η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv
υπ' αριθµ.5760/26-02-2021 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
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την υπ'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
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σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος
κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα, µέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής
Σπυρίδων.
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 76η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισµού µελέτης
(Α.Μ.41/2020) 73.904,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει την υπ'αριθµ.59/620/
2020 Απόφαση των µελών µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ.41/2020 µελέτης της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την εν
λόγω προµήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού και ορίστηκε ως ηµεροµηνία διενέργειας αυτού η 12-01-2021. Σχετικά εκδόθηκε η υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 ∆ιακήρυξη διαγωνισµού, ενώ µε την υπ'αριθµ. 59/621/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή διαγωνισµού καθώς και τριµελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί της
διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης της ανωτέρω προµήθειας.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 12-01-2021 Πρακτικό αποσφράγισης
προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της
Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής:

Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Αρ.1
για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Κορίνθου»,
µε συνοπτικό διαγωνισµό.
Στο δηµοτικό κατάστηµα Κορίνθου συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση την 12 η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2021 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 59/621/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Α: 62ΕΨΩΛ7-1Χ9), προκειµένου να διενεργήσει το συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια
κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Κορίνθου, για τον οποίο εκδόθηκε η αριθµ. 59/620/2020 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής και βάσει αυτής η 39444/28-12-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που καταχωρήθηκε
στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007943055) και στη ∆ιαύγεια (Α∆Α:Ρ1ΧΧΩΛ7-486), δηµοσιεύθηκε δε και στην
ηµερήσια εφηµερίδα Κορινθιακή Ηµέρα την 30-12-2020.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της επιτροπής, αποτελούµενης από τους κατωτέρω
υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής:
1. Ελένη Σαββανού, πρόεδρος της επιτροπής, παρούσα.
2. Παναγιώτα Σανδραβέλη, µέλος, παρούσα.
3. Ιωάννης Τσολάκης, αντιπρόεδρος της επιτροπής, παρών.
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Στην παρούσα συνεδρίαση αποσφραγίσθηκαν από την επιτροπή οι κυρίως φάκελοι και στη συνέχεια οι
φάκελοι
« ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», της προσφοράς εκάστου συµµετέχοντος.
Οι φάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» θα αποσφραγιστούν σε άλλη δηµόσια συνεδρίαση.
Τα στοιχεία των προσφερόντων και η πληρότητα των προσφορών ως προς τους απαιτούµενους από τη
διακήρυξη φακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α

1
2

3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ή ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
Ή
ΜΗ
ΤΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
655/11-01-2021
ΒΙ. ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πλήρης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 775/12-01-2021
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 19, 25100 Πλήρης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΙΓΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε
ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ
777/12-01-2021
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 18, 15122 Ελλιπής ως προς την τεχνική
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
προσφορά.

1. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ συµµετέχει στο διαγωνισµό για την Οµάδα Β’ : Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου.
Ο οικονοµικός φορέας, κατέθεσε αίτηση συµµετοχής και συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τους όρους
της διακήρυξης καθώς επίσης πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Ιωαννίνων και υπεύθυνη δήλωση.
Η Ε.∆. κρίνει πλήρη και κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής του οικονοµικού φορέα, δηλαδή το
ΤΕΥ∆, διότι είναι σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης και καλύπτει τα κριτήρια επιλογής: καταλληλότητα
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Ως εκ τούτου η προσφορά του προχωρά στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
Ο οικονοµικός φορέας κατέθεσε:
1. Φυλλάδιο XAD75-Cast Iron Ground Litter Bins.
2. Φυλλάδιο ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ∆ΕΚΤΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Τύπος: ΧΑ∆ 75,80.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Χυτοσιδηρών κάδων δαπέδου 75 lt.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Green City International Doo, ισχύος έως 01-06-2023. (φωτ/φα
πρωτοτύπου και µετάφρασης)
5. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της Green City International Doo, ισχύος έως 01-06-2023. (φωτ/φα
πρωτοτύπου και µετάφρασης)
6. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 της Green City International Doo, ισχύος έως 01-06-2023. (φωτ/φα
πρωτοτύπου και µετάφρασης)
7. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του προµηθευτή, ισχύος έως 08-05-2022 (για εµπορεία & συντήρηση).
8. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του προµηθευτή, ισχύος έως 08-05-2022 (για εµπορεία & συντήρηση).
9. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του προµηθευτή, ισχύος έως 08-05-2022 (για εµπορεία & συντήρηση).
10. Πιστοποιητικό ISO 9227:2014 της Green City International Doo.
11. Υπεύθυνες δηλώσεις του προµηθευτή (2).
Από την εξέταση της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της διακήρυξης και προκρίνεται στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, δηλαδή την αποσφράγιση
και αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς για την Οµάδα Β’ : Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου.
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2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. συµµετέχει στο διαγωνισµό
για την Οµάδα Α΄ : Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων.
Ο οικονοµικός φορέας, κατέθεσε αίτηση συµµετοχής και συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τους όρους
της διακήρυξης, καθώς επίσης πρακτικό αρ. 3926 του ∆.Σ. της εταιρείας, πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. ισχύουσας
εκπροσώπησης, υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και
πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Αχαΐας.
Η Ε.∆. κρίνει πλήρη και κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής του οικονοµικού φορέα, δηλαδή το
ΤΕΥ∆, διότι είναι σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης και καλύπτει τα κριτήρια επιλογής: καταλληλότητα
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Ως εκ τούτου η προσφορά του προχωρά στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
Ο οικονοµικός φορέας κατέθεσε:
1. Υπεύθυνη δήλωση ( είναι η ίδια µε ως άνω).
2. ∆ήλωση συµµόρφωσης CE.
3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ισχύος έως 02-11-2023.
4. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015, ισχύος έως 01-11-2023.
5. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018, ισχύος έως 02-11-2023.
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, (για τον σχεδιασµό, παραγωγή, εµπορία και ανακύκλωση κάδων
απορριµµάτων), ισχύος έως 30-01-2021.
7. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015, ισχύος έως 30-01-2021.
8. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007, ισχύος έως 30-01-2021.
9. Έκθεση δοκιµής 21221285_017 ( πρωτότυπη και µετάφραση).
10. Πιστοποιητικό EN 840-2/5/6 :2012 (πρωτότυπο και µετάφραση) ( σε αυτό το πιστοποιητικό υπάρχει
σήµανση GS).
11. Τεχνική περιγραφή πλαστικού κάδου απορριµµάτων 1100 λίτρων.
12. Φυλλάδιο διαφηµιστικό.
Από την εξέταση της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της διακήρυξης και προκρίνεται στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, δηλαδή την αποσφράγιση
και αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς για την Οµάδα Α΄ : Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων.
3. Η ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. συµµετέχει στο διαγωνισµό για την Οµάδα Α΄ : Πλαστικοί κάδοι
απορριµµάτων.
Ο οικονοµικός φορέας, κατέθεσε έγγραφο µε τα περιεχόµενα του φακέλου της προσφοράς και συµπληρωµένο
το ΤΕΥ∆, καθώς επίσης γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπισης Γ.Ε.Μ.Η.
Η Ε.∆. κρίνει πλήρη και κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής του οικονοµικού φορέα, δηλαδή το
ΤΕΥ∆, διότι είναι σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης και καλύπτει τα κριτήρια επιλογής: καταλληλότητα
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Ως εκ τούτου η προσφορά του προχωρά στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
Ο οικονοµικός φορέας κατέθεσε:
1. Αίτηση συµµετοχής.
2. Υπεύθυνη δήλωση.
3. Έγγραφο περί στήριξης του κατασκευαστή, µε το πιστοποιητικό OHSAS 18001 του προµηθευτή,
καθότι ο πρώτος δεν διαθέτει προς το παρόν το πιστοποιητικό.
4. Υπεύθυνη δήλωση, περί στήριξης.
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5. Το από 13-11-2020 έγγραφο του κατασκευαστή µε τίτλο Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας (πρωτότυπο

και µετάφραση) , µε συννηµένη ανάλυση DEKRA (πρωτότυπη και µετάφραση).
6. Τεχνική περιγραφή πλαστικού κάδου απορριµµάτων 1100 λίτρων.
7. Πιστοποιητικό EN 840-2/-5/-6: 2012 (πρωτότυπο και µετάφραση), του κατασκευαστή.
8. Πιστοποιητικό ποιότητας µε σήµανση RAL, ισχύος έως 31-12-2021 (πρωτότυπο και µετάφραση)
9. ∆ήλωση συµµόρφωσης CE (πρωτότυπη και µετάφραση).
10. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ισχύος έως 09-07-2021 (πρωτότυπο και µετάφραση).
11. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015, ισχύος έως 30-09-2022 (πρωτότυπο και µετάφραση).
12. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ισχύος έως 13-05-2021, του προµηθευτή.
13. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015, ισχύος έως 13-05-2021, του προµηθευτή.
14. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/ BS OHSAS 18001:2007, ισχύος έως 11-03-2021, του προµηθευτή.
15. Φυλλάδιο διαφηµιστικό Γερανολιµενική: Γερανοί-Γερανογέφυρες- Λιµενικός Εξοπλισµός.
16. Φυλλάδιο διαφηµιστικό ESE.
Η επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά του οικονοµικού φορέα, είναι ελλιπής ως προς τα κάτωθι:
1. ∆εν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 18001 ή 45001 της κατασκευάστριας εταιρείας ( ESE). Η δήλωση
περί στήριξης µε το πιστοποιητικό του προµηθευτή, δεν προβλέπεται και ως εκ τούτου είναι µη
αποδεκτή.
2. Στην Τεχνική Περιγραφή:
• στην ενότητα 1. Γενικά Χαρακτηριστικά- Περιγραφή, αναγράφεται: « οι πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας
1100 lt µε απόκλιση ± 5% (...)».
Στις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρηξης δεν προβλέπεται απόκλιση.
• Στην ενότητα 2. Κυρίως σώµα, αναγράφεται:
α. « Το κυρίως σώµα φέρει τουλάχιστον στην µπροστινή και πίσω πλευρά του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε
όλο το µήλος των πλευρών αυτών ή ειδικές ενισχύσεις στις τέσσερις πλευρές».
Στις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρηξης, ορίζεται ότι ο κυρίως κορµός των κάδων πρέπει να είναι
διαµορφωµένος µε κατάλληλες βαθιές νευρώσεις.
β. « (..) και το πάχος του σώµατος περίπου 5mm (...)».
Στις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρηξης, ορίζεται το πάχος να είναι τουλάχιστον 5mm.
• Στην ενότητα 4. Τροχοί, αναγράφεται: « ο κάθε κάδος έχει την δυνατότητα να ακινητοποιείται µε
χωριστά ποδόφρενα στους δύο τροχούς από τους τέσσερις, (...)».
Στις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρηξης, ορίζεται ότι τα ποδόφρενα είναι στους µπροστινούς τροχούς.
• Στην ενότητα 5 . Καπάκι κάδου, δεν αναγράφεται:
α. ότι το καπάκι συνδέεται µε το κυρίως σώµα του κάδου, µέσω µίας ειδικής µεταλλικής ή
πλαστικής µπάρας κατάλληλης διατοµής και µήκους,
β. ότι ο ποδοµοχλός είναι από γαλβανισµένο χάλυβα,
γ. ο τρόπος συναρµολόγησης του ποδοµοχλού µε το σώµα του κάδου και
δ. ότι στο άνω µέρος των ράβδων υπάρχει ροδέλα για αντιτριβική προστασία του καπακιού
στην επαφή του µε την κατακόρυφη ράβδο κατά τη χρήση του ποδοµοχλού.
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου:
Α. την προώθηση των προσφορών των οικονοµικών φορέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. και ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ στην επόµενη φάση του
διαγωνισµού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών
για τις Οµάδες Α΄ και Β΄ αντίστοιχα.
Β. την απόρριψη της προσφοράς της ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι
απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν πρακτικό.
Γ. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ελένη Σαββανού

2. Παναγιώτα Σανδραβέλη

3. Ιωάννης Τσολάκης

Σύµφωνα µε το υπ'αριθµ.4595/15-02-2021 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων, η αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών των ως άνω οικονοµικών φορέων, ορίστηκε για τις 23-02-2021. Κατόπιν
ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής το από 23-02-2021 Πρακτικό αποσφράγισης
και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την εν
λόγω προµήθεια, το οποίο έχει ως εξής:

Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Αρ.2
Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών,
για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Κορίνθου».
Στην Κόρινθο, σήµερα 23-02-2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορινθίων,
Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 59/621/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 62ΕΨΩΛ7-1Χ9),
προκειµένου να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον συνοπτικό διαγωνισµό
της αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης ∆. Κορινθίων, για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε.
Κορίνθου».
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της επιτροπής, αποτελούµενης από τους κατωτέρω
υπαλλήλους:
1. Ελένη Σαββανού, Πρόεδρος της επιτροπής.
2. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Μέλος.
3. Ιωάννης Τσολάκης, Αντιπρόεδρος της επιτροπής.
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την αριθµ.39444/28-12-2020 σχετική διακήρυξη της «Προµήθειας κάδων
απορριµµάτων ∆.Ε. Κορίνθου», το έγγραφο µε αρ. 4595/15-02-2021 περί ανακοίνωσης αποσφράγισης
οικονοµικών προσφορών και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, προέβη στην
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Συγκεκριµένα, αποσφραγίστηκε ο φάκελος που τοποθετήθηκαν
οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι την 12-012021 και εν συνεχεία αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά», µε αποτέλεσµα
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Οι οικονοµικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν
ήταν των οικονοµικών φορέων:
Α/Α
1
2

Οικονοµικός φορέας
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

Αναφορικά µε το περιεχόµενο των προσφορών, η επιτροπή επεσήµανε ότι αυτή περιελάµβανε τις οικονοµικές
προσφορές των
οικονοµικών φορέων ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε., σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του
Παραρτήµατος ΙΙ της διακήρυξης, ενώ η οικονοµική προσφορά της ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ δεν
αποσφραγίστηκε, καθώς η προσφορά της απορρίφθηκε κατά το στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών
συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε το Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής
διαγωνισµού.
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης.
Στη συνέχεια η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη το Πρακτικό Αρ.1 προχώρησε στη σύνταξη του:
1. Πίνακα Ι, όπου φαίνεται η προσφερόµενη τιµή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε για το είδος της Οµάδας Α΄: Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων.
Πίνακας Ι – Οικονοµική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.
Οµάδα
Α

Είδος
Πλαστικός κάδος
απορριµµάτων 1.100lt

µµ

Ποσότητα

τεµ

223

Τιµή
µονάδας
(€)
200,00

Προσφερόµεν
η τιµή
µονάδας (€)
198,00
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

∆απάνη
(€)
44.154,00
10.596,96
54.750,96

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει η ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε., ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας της Οµάδας Α΄
γιατί η προσφορά της ως προς το είδος «Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 1.100lt» είναι πλήρης, σύµφωνη µε
τους όρους της ∆ιακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης µε αριθµ.41/2020. Το σύνολο της
ανάθεσης στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε., ανέρχεται στα
44.154,00 € προ ΦΠΑ.
2. Πίνακα ΙI, όπου φαίνεται η προσφερόµενη τιµή του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ για το είδος της Οµάδας Β΄:
Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου.
Πίνακας ΙI – Οικονοµική προσφορά του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ.
Τιµή
µονάδας
Οµάδα Είδος
µµ
Ποσότητα
(€)
Χυτοσιδηρός κάδος
Β
δαπέδου 75lt
τεµ
50
300,00

Προσφερόµε
νη τιµή
µονάδας (€)
300,00
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

∆απάνη
(€)
15.000,00
3.600,00
18.600,00

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει η ανάδειξη του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ, ως προσωρινού
αναδόχου της προµήθειας της Οµάδας Β΄ γιατί η προσφορά του ως προς το είδος «Χυτοσιδηρός κάδος
δαπέδου 75lt» είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης µε αριθµ.41/2020. Το σύνολο της ανάθεσης στον κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ, ανέρχεται στα
15.000,00 € προ ΦΠΑ.
Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου:
(Α) Την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Πλαστικών κάδων
απορριµµάτων 1.100lt» σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι του παρόντος πρακτικού.
(Β) Την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου της
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Χυτοσιδηρών κάδων δαπέδου 75lt» σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙ του
παρόντος πρακτικού.
(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού
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Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σηµείο το έργο της µέχρι και την αξιολόγηση των Οικονοµικών
Προσφορών, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ελένη Σαββανού

2. Παναγιώτα Σανδραβέλη

3. Ιωάννης Τσολάκης

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή :
(Α) την έγκριση των α)από 12-01-2021 Πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 23-02-2021
Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια,
(Β) την αποδοχή των προσφορών των οικονοµικών φορέων µε τις επωνυµίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για την Οµάδα Α της διακήρυξης, και
του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την Οµάδα Β της διακήρυξης, οι οποίες προωθήθηκαν
στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στο από 12-01-2021 πρακτικό,
(Γ) την απόρριψη της προσφοράς της ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. από τον εν λόγω διαγωνισµό,
σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης, και όπως ακριβώς
και αναλυτικά αναφέρεται στο από 12-01-2021 πρακτικό,
(∆) την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των
ειδών της Οµάδας Α, της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020
διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι του από 23-02-2021 πρακτικού, για
τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.154,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα
54.750,96€ συµπ/νου Φ.Π.Α.,
(Ε) την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινού
αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της Οµάδας Β, της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και της
υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙ του
από 23-02-2021 πρακτικού, του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.000,00€
πλέον Φ.Π.Α., και 18.600,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από
23-02-2021 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α. και λέει ότι και για τις δύο Οµάδες ειδών
υπάρχει ένας µόνο µειοδότης, ενώ για την Οµάδα Β' δεν υπάρχει καθόλου έκπτωση και ως εκ
τούτου, ως παράταξη δεν θα ψηφίσουν το θέµα.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'
όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα ως άνω αναφερόµενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 και
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τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Α., και Ταγαρά Β., µε αρνητική ψήφο)
Α.-

Εγκρίνει

τα: α)από 12-01-2021 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών,

ελέγχου

δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 23-02-2021
Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού για την

σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ.41/2020) 73.904,00€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),
Β.- Αποδέχεται τις προσφορές των οικονοµικών φορέων µε τις επωνυµίες:
1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για την Οµάδα Α της

υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης διαγωνισµού,
2) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την Οµάδα Β της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και
της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης διαγωνισµού, οι οποίες προωθήθηκαν στο
στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, όπως ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρεται στο από 12-01-2021 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
Γ. - Απορρίπτει την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ
Α.Ε. για την Οµάδα Α της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω στο από 12-01-2021 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
∆.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για την προµήθεια των ειδών της
Οµάδας Α, «Προµήθεια Πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1.100lt» της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και
της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης διαγωνισµού, ως ο κάτωθι πίνακας:

Πίνακας Ι
– Οικονοµική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
Οµάδα
Α

Είδος
Πλαστικός κάδος
απορριµµάτων 1.100lt

µµ
τεµ

Ποσότητα
223

Τιµή
µονάδας
(€)
200,00

Προσφερόµενη
τιµή µονάδας (€)

198,00
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

∆απάνη
(€)
44.154,00
10.596,96
54.750,96

του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.154,00€ πλέον Φ.Π.Α. και
54.750,96€ συµπ/νου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης
και στο από 23-02-2021 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

ΑΔΑ: 62ΖΥΩΛ7-9ΚΖ

Ε .- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

για την προµήθεια των ειδών της Οµάδας Β, «Χυτοσιδηρός κάδος

δαπέδου 75lt» της υπ'αριθµ. 41/2020 µελέτης και της υπ'αριθµ.39444/28-12-2020 διακήρυξης
διαγωνισµού, ως ο κάτωθι πίνακας:

Πίνακας ΙI
– Οικονοµική προσφορά του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ.
Οµάδα
Β

Είδος
Χυτοσιδηρός κάδος
δαπέδου 75lt

µµ

Ποσότητα

τεµ

50

Τιµή
µονάδας (€)
300,00

Προσφερόµενη
τιµή µονάδας
(€)
300,00
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

∆απάνη
(€)
15.000,00
3.600,00
18.600,00

του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Και 18.600,00€
συµπ/νου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από
23-02-2021 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
Στ.- Γνωστοποιεί 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. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8/76/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 09-03-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

