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Αριθµός Πρακτικού 39

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  04-08-2020

    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 4η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα  9:00 σε

τακτική συvεδρίαση  και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ.22073/31-07-2020 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.

     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.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

   Α π ό ν τ ε ς 

1) Πνευµατικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης),

2) Ταγαράς Βασίλειος  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης).

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ   3  41  η  : Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 12ο  θέµα της  ηµερήσιας  διάταξης  «Συ-

γκρότηση  επιτροπών  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της  προµήθειας
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ

ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑ-

ΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης  49.910,00€ (συµπερι-

λαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει  στα µέλη της Επιτροπής ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των

άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 221 του Ν. 4412/2016, όπως

ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή  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 αξιο-

λόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.”

    Με  την  υπ'αριθµ.  39/340/2020  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές

προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δηµοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  υπ'αριθµ.31/2019

µελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω

προµήθεια.     

        Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.21207/23-07-

2020 εισήγηση  του  Τµήµατος  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και

Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ορισµό επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης 
και για ορισµό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την υπηρεσία µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του ∆ήµου Κορινθίων» [αριθµός µελέτης 31/2019], ύψους 49.910,00€

Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι για τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας από το ∆ήµο
κατόπιν διαγωνισµού ή και ανάθεσης, η Οικονοµική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρµοδιότητα
για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  διενέργειας  αυτού/ής  κατά  τα  οριζόµενα  στην  παρ.  1
[περ.θ] του  άρθρου  72 του ν.3852/2010, σύµφωνα µε την  οποία,  η οικονοµική  επιτροπή
είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής
λειτουργίας  του  δήµου.  Ειδικότερα  έχει  µεταξύ  άλλων  την  αρµοδιότητα  της  συγκρότησης
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες,
υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.

2. Την παρ.3 του άρθρου 221 του ν.4412/16, σύµφωνα µε την οποία: «3. Με απόφαση της
αναθέτουσας  αρχής  συγκροτούνται  γνωµοδοτικά  όργανα  για  συγκεκριµένη  σύµβαση  ή
περισσότερες  ή  σε  ετήσια  βάση  για τις  συµβάσεις  που  συνάπτει  η  αναθέτουσα  αρχή.  Η
ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων
σύµβασης ή συµβάσεων […]».

3. Το  γεγονός  ότι  δεν  έχει  συσταθεί  το  Μητρώο  Πιστοποιηµένων  Υπαλλήλων  ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Μη.Π.Υ.∆η.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να
ληφθεί υπόψη στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων, στα οποία µετέχει υποχρεωτικά
ένα µέλος.

4. Την  Μελέτη  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  για  την  Προµήθεια
εξοπλισµού,  κατασκευή,  µεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων, για  τη  δηµιουργία  ή  και
αναβάθµιση  των  στάσεων, για  την  εξυπηρέτηση  του  επιβατικού  κοινού  του  ∆ήµου
Κορινθίων» µε αρ. 31/2019. 
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Εισηγούµαστε

Α.  Τον  ορισµό  τριµελούς  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  για  την  ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την  εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού του ∆ήµου Κορινθίων» [αριθµός µελέτης 31/2019], ως εξής:

Τακτικά Μέλη
1. Έλλη Καµτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, 
2. Μαρία Παπαφίλη, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 
3. Φωτεινή Παναγοπούλου, ∆ιοικητικός ∆Ε 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Άννα Γιαβάση, ∆οµικών Έργων ∆Ε 
2. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χηµικός Μηχανικός ΠΕ, 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό µέλος Έλλη Καµτσιώρα και Αντιπρόεδρος το 
τακτικό µέλος Μαρία Παπαφίλη.

Β.  Τον  ορισµό  τριµελούς  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  επί  της  διαδικασίας  σύναψης  της
δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την  εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού του ∆ήµου Κορινθίων» ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 
1. Ευθύµιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,
2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ. 

Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Ιωάννης Καραΐσκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
2. Νικόλαος Κουίνης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό µέλος Ευθύµιος Πέππας και Αντιπρόεδρος το τακτικό 
µέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος.

Επισηµαίνεται ότι η απόφαση συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθεί
στα µέλη αυτών, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.

     Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  λέει  στα  µέλη  της  Επιτροπής  ότι  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των

άρθρων 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,  και 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Οικονοµική

Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων

προµηθειών.  Σε εφαρµογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8α, 8η, 11α και 11ε του

άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπως

ισχύουν,  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  συγκρότηση  Επιτροπής  αξιολόγησης  και  Επιτροπής

Ενστάσεων  για  την  ανάθεση  δηµόσιας  σύµβασης  για  την  «Προµήθεια  εξοπλισµού,  κατασκευή,

µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την
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εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού  του ∆ήµου Κορινθίων» [αριθµός µελέτης 31/2019], σύµφωνα

µε την σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών.    

    Η Οικονοµική Επιτρoπή  µετά από διαλoγική συζήτηση και λαµβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω

εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του

Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις  των άρθρων 221, 344 και 379 του Ν.4412/2016, όπως

ισχύουν,  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  καθώς  και  όλες  τις  λοιπές  σχετικές

ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Α.  Συγκρoτεί Τριµελή  Επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  για  την  ανάθεση

δηµόσιας  σύµβασης  για  την «Προµήθεια  εξοπλισµού,  κατασκευή,  µεταφορά  και  τοποθέτηση

στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού

κοινού του ∆ήµου Κορινθίων» [αριθµός µελέτης 31/2019] και ορίζει :

Τακτικά Μέλη:

1. Έλλη Καµτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, 

2. Μαρία Παπαφίλη, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

3. Φωτεινή Παναγοπούλου, ∆ιοικητικός ∆Ε 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Άννα Γιαβάση, ∆οµικών Έργων ∆Ε 

2. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

3. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χηµικός Μηχανικός ΠΕ.

    Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό µέλος Έλλη Καµτσιώρα  και ως Αντιπρόεδρος

ορίζεται  το τακτικό µέλος Μαρία Παπαφίλη.

 

      Οι αρµοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σηµεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ

της  παρ.  1  του  άρθρου  221  του  Ν.  4412/2016,  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,  δ)στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  µε  διαπραγµάτευση,

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύεται µε τους προσφέροντες ή

υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,

την  απόρριψη  των  προσφορών,  την  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.
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    Οι  διαδικασίες  σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων  που  δεν  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του

τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν µε το ίδιο όργανο.  

    Β.  Συγκροτεί  Τριµελή  Επιτροπή  αξιολόγησης  ενστάσεων  επί  της  διαδικασίας  σύναψης  της

δηµόσιας  σύµβασης  για  την  «Προµήθεια  εξοπλισµού,  κατασκευή,  µεταφορά  και  τοποθέτηση

στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού

κοινού του ∆ήµου Κορινθίων» [αριθµός µελέτης 31/2019]   (γνωµοδοτική) και ορίζει : 

Τακτικά Μέλη: 

1. Ευθύµιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,

2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ. 

Αναπληρωµατικά Μέλη:

1. Ιωάννης Καραΐσκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2. Νικόλαος Κουίνης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

3. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.  

    Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό µέλος  Ευθύµιος Πέππας   και ως Αντιπρόεδρος

ορίζεται  το τακτικό µέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος.

    Οι αρµοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στο σηµείο η της παρ. 1 του

άρθρου  221  του  Ν.  4412/2016,  είναι:  -Γνωµοδοτεί  για  τις  προβλεπόµενες  στον  Ν.4412/2016

ενστάσεις  και  προσφυγές  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της

Προϊσταµένης Αρχής. 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 39/34  1  /2020.-  

                                                                    Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 03-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΡΘ7ΩΛ7-993
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