
Αριθμός Πρακτικού 25 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  21-5-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, 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, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και 

στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σήμερα τηv 21η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 

11:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 13625/20-5-2020 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 συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Πνευματικός Αλέξ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)Κορδώσης Χρ.. 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Έγκριση αναγκαιότητας 

ανάθεσης υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό παραλίων του Δήμου Κορινθίων», διότι 

η θερινή περίοδος ξεκίνησε κι ο καθαρισμός των παραλιών του Δήμου πρέπει να γίνει άμεσα. 
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   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 216η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό 

παραλίων του Δήμου Κορινθίων» αναφέρει πως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 

“Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) 

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η 

οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων 

πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον 

προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 

παρέχονται.» και ακολούθως θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την από 19-5-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία 

έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Μίσθωση Οχημάτων¨ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 

 το άρθρο 178 του Ν4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν.3979/2011, 

 το αρ. 117 του Ν.4674/2020, 

 το αρ. 10 της ΚΥΑ 47458/2020, 

 

καθώς και την ανάγκη για καθαρισμό των παραλιών του Δήμου και την απομάκρυνση πάσης φύσεως 

προϊόντων περιβαλλοντικής ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης, και κάθε άλλου αντικείμενου που 

εκβράζει η θάλασσα και αποκατάσταση του ανάγλυφου τους, με μίσθωση ειδικού οχήματος μετά 

παρελκόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού καθαρισμού ακτών, 

 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας ¨Μίσθωση Οχημάτων¨ 

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 16/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

  
     Ακολούθως, θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' 

αριθμ. 16/2020 μελέτη, που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τον κ. Ιωαν. Τσολάκη, προϊστάμενο 
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Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων,  με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

προϋπολογισμού 22.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της οποίας η τεχνική έκθεση κι ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 
και του Ν.3852/2010, αφορά στη μίσθωση οχημάτων με τον χειριστή ή τον οδηγό τους, για ανάθεση 
εργασιών καθαρισμού των παραλιών του Δήμου Κορινθίων, καθότι δεν επαρκούν τα μέσα που έχει 
στη διάθεσή της η Υπηρεσία Καθαριότητας. 
 
Οι παραλίες που πρόκειται να καθαριστούν είναι οι εξής: 

1. Κορινθιακός κόλπος 

 Παραλία ‘’Καλάμια’’, 

 Παραλία ‘’Κανταρέ’’, 

 Παραλία Άσσου, 

 Παραλία Λεχαίου, 

 Παραλία Ποσειδωνίας. 

 

2. Σαρωνικός κόλπος 

 Παραλία Κεγχρεών, 

 Παραλία Λουτρών Ωραίας Ελένης, 

 Παραλία Αλμυρής, 

 Παραλία Λυχναρίου, 

 Παραλία Κόρφου. 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε πενήντα (50) ημέρες από της υπογραφή της οικείας 
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.  
 

Ο ανάδοχος θα ενεργεί κάθε φορά μετά από εντολή της Υπηρεσίας και οι εργασίες θα 

καταγράφονται σε ημερολόγιο για τελική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.  

 

Ο χρόνος μίσθωσης θα ξεκινά και θα λήγει στο χώρο όπου θα εκτελεστεί η εργασία. Η μετάβαση 

και η επιστροφή των οχημάτων από και προς στην έδρα του αναδόχου, δε θα αποζημιώνεται. 

Τα ζητούμενα προς μίσθωση οχήματα είναι τα παρακάτω:  
 

1. Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος τουλάχιστον 150ΗΡ, μετά παρελκόμενου μηχανήματος 
καθαρισμού ακτών και κάδου συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 
τουλάχιστον 4,5m³. 

 
Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται με:  
 

1. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, 
2. αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης και  
3. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 

θα βαρύνει τους ΚΑ 20/6234.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων. 
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Αναλυτικότερα η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ως εξής: 
 

Υπηρεσία : 18.000,00 

Φ.Π.Α 24% : 4.320,00 

Σύνολο Δαπάνης : 22.320,00 

    

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α Είδος 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

Μονάδ

ας 

Μερικό 

Σύνολο 

1 

Γεωργικός ελκυστήρας, ισχύος 

150ΗΡ, μετά παρελκόμενου 

μηχανήματος καθαρισμού 

ακτών και κάδου απορριμμάτων 

4,5m3 

Ώρα (h) 180 100,00 18.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  18.000,00 

20.000,00 20.000,00 4.320,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή δ α π ά ν η 22.320,00 

     

Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της 

υπηρεσίας ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 22.320,00€, η οποία αφορά στη 

μίσθωση οχήματος με τον χειριστή ή τον οδηγό του, για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των παραλιών 

του Δήμου Κορινθίων, καθότι δεν επαρκούν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία 

Καθαριότητας, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας πενήντα (50) ημερών, στις παραλίες του 

Δήμου Κορινθίων στον Κορινθιακό και στον Σαρωνικό Κόλπο, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και στην αριθμ. 16/2020 μελέτη του Δήμου 

Κορινθίων. 

 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, Κόλλια και 

Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά.   

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 19-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωση και την συνημμένη σε αυτήν αριθμ. 16/2020 μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, του 

άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2001) και του άρθρου 

117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, την από 11-3-2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 22.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, η οποία έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση οχήματος με τον χειριστή ή τον 

οδηγό του, για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των παραλίων του Δήμου Κορινθίων, καθότι δεν 

επαρκούν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθμ. 

16/2020 μελέτη του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Είδος 

Μονάδα 

Μέτρησ

ης 

Ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

Μονάδ

ας 

Μερικό 

Σύνολο 

1 

Γεωργικός ελκυστήρας, ισχύος 

150ΗΡ, μετά παρελκόμενου 

μηχανήματος καθαρισμού 

ακτών και κάδου 

απορριμμάτων 4,5m3 

Ώρα (h) 180 100,00 18.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  18.000,00 

20.000,00 20.000,00 4.320,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή δ α π ά ν η 22.320,00 

 

 Οι παραλίες που πρόκειται να καθαριστούν ορίζονται ως εξής: 

1. Κορινθιακός κόλπος 

 Παραλία ‘’Καλάμια’’, 

 Παραλία ‘’Κανταρέ’’, 

 Παραλία Άσσου, 

 Παραλία Λεχαίου, 

 Παραλία Ποσειδωνίας. 

 

2. Σαρωνικός κόλπος 

 Παραλία Κεγχρεών, 

 Παραλία Λουτρών Ωραίας Ελένης, 

 Παραλία Αλμυρής, 

 Παραλία Λυχναρίου, 

 Παραλία Κόρφου. 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε πενήντα (50) ημέρες από της υπογραφή της οικείας 

σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.  
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  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα 

βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 

20/6234.0001 ποσού 100.000,00€ με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων». 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/216/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-5-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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