
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  29-5-2020 

 

    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 29η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και από ώρα 11:00 

έως 12:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 14361/28-5-2020 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 επτά (7) 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)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ., 2)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 του θέματος «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

καθαρισμού σε οικισμούς & καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 

COVID-19»», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη καθαρισμού και απομάκρυνσης των συσσωρευμένων 
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απορριμμάτων από του κοινόχρηστους χώρους στον οικισμό-καταυλισμό των Ρομά Κοινότητας 

Εξαμιλίων, στα πλαίσια λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 232η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες καθαρισμού σε οικισμούς & καταυλισμούς Ρομά για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»» 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 25-5-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει 

ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Υπηρεσίες καθαρισμού σε οικισμούς & 

καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-
19¨ 

 
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, 
 την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α’/11.3.2020), 
 την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α’/20.3.2020) 
 

καθώς και την ανάγκη για άμεσο καθαρισμό και την απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων 
και ογκωδών αντικειμένων από τους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού - καταυλισμού 
Ρομά Κοινότητας Εξαμιλίων, ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, όπου υπάρχει μεγάλος συνωστισμός 
σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορωνοϊού, 
 
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας ¨Υπηρεσίες καθαρισμού σε οικισμούς & 
καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19¨. 
 
Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 17/2020 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού. 

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

αριθμ. 17/2020 μελέτη, που έχει συνταχθεί τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Ιωαν. Τσολάκη, και έχει 

θεωρηθεί από την προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων,  με 

τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού 17.980,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της οποίας η τεχνική έκθεση κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

έχουν ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ η τρέχουσα επιδημία COVID-19 προκαλείται από τον κορωνοϊό 
SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών (coronoviridae), μία μεγάλη οικογένεια 
RNAιών. Οι κορωνοϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων και 
επαφής, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης. 

Ο χρόνος επιβίωσης και οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιβίωση του SARS-CoV-2 στο 
περιβάλλον παραμένουν αυτή τη στιγμή άγνωστες. Σύμφωνα όμως με μελέτες που εκτιμούν την 
σταθερότητα άλλων κορωνοϊών, εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες 
στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Ενδεικτικά, η επιβίωση του ιού SARS-CoV στο 
περιβάλλον εκτιμάται ότι είναι μερικές ημέρες, ενώ αυτή του ιού MERS-CoV είναι μεγαλύτερη από 
48 ώρες, πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Ο επαρκής καθαρισμός και η απολύμανση του 
περιβάλλοντος θεωρούνται απαραίτητα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι κορωνοϊοί, συμπεριλαμβανομένων των ιών υπεύθυνων για το SARS 
και MERS, μπορούν να παραμείνουν σε επιφάνειες υπό ορισμένες συνθήκες υγρασίας και 
θερμοκρασίας έως και 9 ημέρες. Ο ρόλος των επιφανειών στην μετάδοση των εν λόγω λοιμώξεων 
θεωρείται επομένως σημαντικός, ακόμη και αν δεν αποδειχθεί. 
 
Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στον άμεσο καθαρισμό και την 
απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τους 
εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού - καταυλισμού Ρομά Κοινότητας 
Εξαμιλίων, ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, όπου υπάρχει μεγάλος συνωστισμός σύμφωνα 
με τις οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορωνοϊού.  
 
Η παρούσα  τεχνική έκθεση αφορά τη υπηρεσία καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του καταυλισμού 
με χρήση μηχανημάτων έργου και οχημάτων μεταφοράς. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη  άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τα κάτωθι μηχανήματα έργου και οχήματα: 
 

1. Έναν (1) Φορτωτή - Εκσκαφέα  ελαστιχοφόρο, τύπου JCB, ισχύος τουλάχιστον 100HP, 

2. Τρία (3) Φορτηγά ανατρεπόμενα, ωφέλιμου φορτίου έως 20 tn.  

 
Οι εργασίες θα γίνουν με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια, τόσο για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό, όσο και για τους δημότες και την περιουσία αυτών. Τυχόν ατυχήματα ή φθορές σε 
δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, επιβαρύνουν το μειοδότη ανάδοχο. 

 

Το CPV που αφορούν τη μελέτη είναι: 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. 

 
Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», 
του Ν.3852/2010, (Καλλικράτης) και την ΠΝΠ Φ.Ε.Κ. Α’ 55/2020. 

 
Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται με:  

1. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των μηχανημάτων και οχημάτων, 
2. αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης και  
3. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
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Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.980,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 

θα βαρύνει τους ΚΑ 15/6117.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος 

Μονάδ

α 

Μέτρησ

ης 

Ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

Μονά

δας 

Μερικό 

Σύνολο 

1 
Φορτωτής – Εκσκαφέας 

ελαστιχοφόρος, τύπου JCB 
Ώρα (h) 95 100,00 9.500,00 

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο, 

ωφέλιμου φορτίου έως 20 tn 
Ώρα (h) 125 40,00 5.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  14.500,00 

ΦΠΑ (24%) 3.480,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή  δ α π ά ν η 17.980,00 

     

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

υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού μελέτης 17.980,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην υπηρεσία καθαρισμού και απομάκρυνσης των 

συσσωρευμένων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τους εξωτερικούς κοινόχρηστους 

χώρους του οικισμού - καταυλισμού Ρομά Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων με χρήση 

μηχανημάτων έργου και οχημάτων μεταφοράς, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας τριάντα 

(30) ημερών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

και στην αριθμ. 17/2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων. 

 

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

δήλωσαν γραπτώς μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά.   

Οι κ.κ. Πνευματικός και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως 

ψηφίζουν αρνητικά, δηλώνοντας τα εξής: «Υπερβολικό κόστος της εργασίας που προτείνεται σε 

σχέση με το πρόβλημα που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κάτω Εξαμίλια. Οι τιμές 

για την ωριαία απασχόληση και των φορτηγών και του μηχανήματος φόρτωσης είναι υπερβολικές 

μιας και δεν θα γίνει διαγωνισμός και θα συμβασιοποιήσουμε με απευθείας ανάθεση. Τα 

προηγούμενα χρόνια ο Δήμος πραγματοποιούσε αυτόν τον καθαρισμό με δικά του μέσα. Σε δύο 

μέρες τελειώνει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για το πρόβλημα. 

Αργά το θυμηθήκαμε.» 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 25-5-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας και την συνημμένη σε αυτήν αριθμ. 17/2020 μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
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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,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ. με αρνητική ψήφο) 

 

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

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού μελέτης 17.980,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και απομάκρυνσης των 

συσσωρευμένων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τους εξωτερικούς κοινόχρηστους 

χώρους του οικισμού - καταυλισμού Ρομά Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων με χρήση 

μηχανημάτων έργου και οχημάτων μεταφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο 

ιστορικό της παρούσης και στην αριθμ. 17/2020 μελέτη του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Είδος 

Μονάδ

α 

Μέτρησ

ης 

Ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

Μονά

δας 

Μερικό 

Σύνολο 

1 
Φορτωτής – Εκσκαφέας 

ελαστιχοφόρος, τύπου JCB 
Ώρα (h) 95 100,00 9.500,00 

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο, 

ωφέλιμου φορτίου έως 20 tn 
Ώρα (h) 125 40,00 5.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  14.500,00 

ΦΠΑ (24%) 3.480,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή  δ α π ά ν η 17.980,00 

 

Ο τόπος παροχής της ως άνω υπηρεσίας είναι ο οικισμός – καταυλισμός Ρομά της Τ.Κ. Εξαμιλίων 

της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων. 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από της υπογραφή της οικείας 

σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.  

 

  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού 

έτους 2020 με ΚΑ 15/6117.0012 ποσού 18.000,00€ με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού σε οικισμούς 

και καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

ΑΔΑ: Ψ37ΑΩΛ7-3Ι9



 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/232/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-5-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ37ΑΩΛ7-3Ι9
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