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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 43
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 29-9-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Παιδείας,

Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
6)Πνευματικό Αλέξανδρο,

Δημοτικό Σύμβουλο,

7)Ταγαρά Βασίλειο,

Δημοτικό Σύμβουλο,

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη,
σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/24-92021 (ΦΕΚ 4441/25-9-2021 Β΄ τεύχος) 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, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 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 και την υπ' αριθ.
426/ΑΠ77233/13-11-2020

εγκύκλιο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ.
69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια περιφοράς
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και
ώρα από 10:30 έως 11:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 28055/29-9-2021
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
Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη
της μειοψηφίας «Δύναμη 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
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Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική
παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω
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)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Μελέτης Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας – αποκομιδής
απορριμμάτων με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021)», διότι υπάρχει προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ανάθεσης της ως άνω υπηρεσίας έως τις 30-9-2021, ώστε να καλυφθεί το κενό σε υπηρεσίες
αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, καθώς
με την λήξη των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην
συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με
την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 510η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων με
τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΝΕΑΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

προϋπολογισμού

μελέτης

106.057,20€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021)», υπενθυμίζει στα μέλη της
Επιτροπής την αριθ. 42/472/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακλήθηκε η
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υπ’ αριθ. 38/424/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης υποστηρικτικών
υπηρεσιών αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ), εγκρίθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας
«Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και
Τενέας του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021), η οποία συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών αποκομιδής αστικού
τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) στις Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων,
καθώς με την λήξη των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό
στην συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε
συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19, με διάρκεια
της σύμβασης δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 82/2021 μελέτη του Δήμου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι όροι διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 82/2021 ως άνω σχετικής
μελέτης, ορίστηκε η 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 παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, διότι, λόγω του ότι η εν λόγω υπηρεσία
κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του
Δήμου όσον αφορά στην αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου, καθώς με την λήξη των
συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική
αποκομιδή των απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την
τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και την εκ νέου παράταση έως
30/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4812/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού covid
– 19, 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, εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν θέματι υπηρεσίας με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και οι όροι διαπραγμάτευσης,
που αναφέρονται σε αυτήν, ορίστηκε η αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη
σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν θέματι υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και
συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους,
που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση
της δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία.
Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 28-9-2021 σχετική εισήγηση του
Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την αρ. 42/472/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗ00ΩΛ7-43Ρ).
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
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 εν λόγω παροχή υπηρεσιών κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την άμεση
κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της
εξάπλωσης του ιού COVID-19 και την εκ νέου παράταση έως 30/9/2021 σύμφωνα με το
άρθρο 56 του Ν. 4812/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον εξακολουθεί
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού covid–19, 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. ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 27995/2021,
5. Την προσφορά του ο.φ. ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 28041/28-09-2021.
Προτείνεται:
1. Η έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
ΣΥΝ.:
1.Το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης.
Από έρευνα αγοράς που έγινε, και κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 27995/28-9-2021 πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,
υποβλήθηκε στο Δήμο η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
(αριθ. πρωτ. 28041/28-09-2021).
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Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 28-9-2021 γνωμοδοτικό πρακτικό της
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο έχει
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 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ,
Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Στην Κόρινθο, την 28/09/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, στα γραφεία τμήματος ΠρομηθειώνΥπηρεσιών 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
27995/28-09-2021
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ΔΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ,
Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της 82/2021 σε Μελέτης της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, και σύμφωνα με την 472/2021 Α.Ο.Ε.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πρόεδρος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μάρκου Παναγιώτης

2.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

3.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

Η επιτροπή αφού παρέλαβε:
την προσφορά της επιχείρησης:
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έλαβε τον αρ. 28041/28-9-2021,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ:
Α/Α
1

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αντίγραφα ποινικού μητρώου

2

5
6

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας νια συμμετοχή σε
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου
Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους
υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
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
Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ
Προσωποποιημένη πληροφόρηση [taxisnet]

7

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική

3
4

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
2366345/10-9-2021, ισχύος έως 09-03-2022

Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet,
71964244/10-9-2021, ισχύος έως 10-10-2021
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ενημερότητα).
Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου -Δικαστικής φερεγγυότητας
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16
Αναλυτικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της
παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου και αποδέχονται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
Φεκ σύστασης εταιρείας
Τεχνική περιγραφή– Μεθοδολογία υλοποίησης των υπηρεσιών
Οικονομική προσφορά

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Αρ. Πιστοποιητικού 52108/2021
Αρ. Πρωτ. 4196/16-9-2021, ισχύος έως 31-12-2021
1600364.2323179/13-9-2021
1600364.2323178

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με την
27995/2021 πρόσκληση και προχωρά στον έλεγχο οικονομικής προσφοράς.
Από το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα εξής:
Προσφερόμενη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων είναι 78.000,00€
πλέον ΦΠΑ, ήτοι:

Είδος Εργασίας

Α/Α

1

Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων των
Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας του Δήμου
Κορινθίων

Ποσότητα
(μήνες)

Δαπάνη
(€)

2

78.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

78.000,00

Φ.Π.Α. (24%)

18.720,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)

96.720,00

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνει ότι η προσφορά του ο.φ. ΔΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι συμφέρουσα και προτείνει την ανάθεση:
της παροχής υπηρεσιών ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, Δ.Ε.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ στην επιχείρηση: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ:094413212, ΔΟΥ
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ταχ. Δ/νση: ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 56, Τ.Κ. 56430) σύμφωνα με την αρ. 82/2021
Μελέτη της ΔΚΑΝ και την προσφορά της επιχείρησης δαπάνης 96.720,00€ 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) Μάρκου Παναγιώτης
2) Γιαβάση Άννα
3) Σαββανού Ελένη
Από την ως άνω προσφορά και σύμφωνα με το από 28-9-2021 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία, η προσφορά του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό των
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78.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 96.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρίνεται συμφέρουσα
και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη.
Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,
-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
Δήμου,
ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-9-2021 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής
αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία και την ανάθεση στον
ανωτέρω οικονομικό φορέα της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με την προσφορά του.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος και
Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν θετικά.
Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζει αρνητικά,
επισημαίνοντας τα εξής: «Καταψηφίζω το συγκεκριμένο θέμα διότι:
1)Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας.
2)Το ποσόν των 100.000€ περίπου για δύο μήνες είναι πολύ υψηλό.
3)Η αποκομιδή θα γίνεται σε πολύ αραιά διαστήματα (μόνο δύο φορές την εβδομάδα στα χωριά
Αγγελόκαστρο, Άγιος Ιωάννης, Ρητό, Κατακάλι, Μαψός, Σπαθοβούνι, Αγιονόρι και Στεφάνι, ενώ
τρεις φορές εβδομαδιαίως θα γίνεται στα χωριά Κόρφος , Γαλατάκι, Αθίκια, Αλαμάνο, Κλένια,
Κουταλάς, και τέσσερις στα Λουτρά-Αλμυρή, Χιλιομόδι και Άγιο Βασίλειο).
4)Σκόπιμα η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρόσληψης
έκτακτου προσωπικού 8 μηνών 34 άτομα (οδηγοί και εργάτες) με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ενώ η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει από το τέλος Ιουλίου, προφανώς για να μπορεί να
ισχυρίζεται ότι υπάρχει μικρή ανεπάρκεια στο προσωπικό.
5)Η συλλογή θα αφορά μόνον τα οικιακά απορρίμματα των πράσινων κάδων στις περιοχές αυτές
και όχι τα ογκώδη και τα ανακυκλώσιμα.
6)Θα πληρώνουμε τον ιδιώτη για τα σκουπίδια

ενώ την ίδια περίοδο θα παραμένουν χωρίς

αντικείμενο τρία απορριμματοφόρα του Δήμου με το ανάλογο προσωπικό.».
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι έχοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 472/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την από
28-9-2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 27995/28-9-2021 πρόσκληση
υποβολής προσφοράς για την εν θέματι προμήθεια, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28041/28-09-2021 ως
άνω αναφερόμενη προσφορά, το από 28-9-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις
εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας 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
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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, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις
σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Νικ. Σταυρέλη)
Α.- Εγκρίνει το από 28-9-2021 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ

Δ.Ε.

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ,

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΤΕΝΕΑΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης
82/2021), όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Αναθέτει, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τη δημόσια
σύμβαση

για

την

παροχή

της

υπηρεσίας

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
προϋπολογισμού

μελέτης

106.057,20€

(συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.),

λόγω

έκτακτων

γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο
ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ:
094413212, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ταχ. Δ/νση Θερμαϊκού 56, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης,
Τ.Κ. 56430), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με προσφορά που ανέρχεται σε στο ποσό των 78.000,00€
πλέον Φ.Π.Α. και στα 96.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως εξής:

Α/Α

1

Είδος Εργασίας
Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων των Δ.Ε.
Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας του Δήμου Κορινθίων

Ποσότητα
(μήνες)

Δαπάνη
(€)

2

78.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

78.000,00

Φ.Π.Α. (24%)

18.720,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)

96.720,00

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 28-9-2021 πρακτικό
της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.
Γ.- Η δαπάνη για την παροχή της εν θέματι υπηρεσίας θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 με ΚΑ 20/6279.0004 και τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε
Σολυγείας, Δ.Ε Σαρωνικού και Δ.Ε Τενέας» με ποσό 106.057,20€ (Α.Α.Υ. 644/2021).
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/510/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-9-2021
Signature Not Verified

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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