
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  28-9-2020 

 

    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 σήμερα τηv 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 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. 

Στη 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 αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 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 αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού 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)Κόλλια Κωνσταντίνα, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.  

 

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.10.08 15:44:08 EEST
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 426η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση 

των όρων της σύμβασης μεταξύ BRINX A.E. και του Δήμου Κορινθίων για την προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη 

της Επιτροπής την με την αριθμ. 19/208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 

14-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής 

αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και 

κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της αριθμ. 

40/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «BRINX A.E.», 

με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 113185, με συνολικό ποσό 

προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 54.697,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28530/23-9-2020 

εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας, 

η οποία έχει ως εξής: 

 
Θέμα: Αντικατάσταση του είδους με α/α 13 «Άρβυλα» της σύμβασης με αρ. 29952/2019 με 

τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου» 
 
Σχετ.:  1. Έγγραφο της αναδόχου της προμήθειας με αρ. 27955/2020 με θέμα «Αντικατάσταση 
κωδικού 

 για το υπό προμήθεια είδος άρβυλα ασφαλείας εφάμιλλων προδιαγραφών» 
2. Σύμβαση με αρ. 29952/2019 

  
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 29952/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005498558/30-08-2019) σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Κορινθίων και της BRINX Α.Ε. για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
εργαζομένων του Δήμου της με αριθμό 40/2018 μελέτης της ΔΤΥΠ. 

2. Την διακήρυξη του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια με αρ. 31294/17-09-2018 
(ΑΔΑΜ: 18RPOC003709919/19-09-2018. 

3. Την προσφορά της αναδόχου με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 113185, σύμφωνα με την 
οποία η BRINX Α.Ε. για το με α/α 13 είδος της μελέτης με αρ.40/2018 είχε προσφέρει το 
άρβυλο του κατασκευαστικού οίκου SACOBEL [μοντέλο: DARTII-S140] 

4. Τo γεγονός ότι η σύμβαση με αρ. 29952/2019 λήγει στις 30-08-2021.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους, και ειδικότερα την παρ. 1. περ.(α), σύμφωνα με το οποίο «1. Οι συμβάσεις 
και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: […] γ) όταν πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε 
αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. 

6. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
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σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης 
γνωμοδοτούν 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 […]. 

7. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της BRINX Α.Ε. με αρ. 27955/2020, σύμφωνα με την οποία 
αιτείται την αντικατάσταση του αρβύλου του κατασκευαστικού οίκου SACOBEL [μοντέλο: 
DARTII-S140] με το άρβυλο του κατασκευαστικού οίκου CERVA [μοντέλο: RAVEN XT MF 
S3, κωδικός: 020071960], λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων από τον κατασκευαστικό οίκο 
SACOBEL, όσον αφορά την προμήθεια Α’ Υλών για την κατασκευή του αρβύλου DARTII-
S140, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση η BRINX Α.Ε. να προμηθεύσει το Δήμο με τα 
άρβυλα του κατασκευαστικού οίκου SACOBEL όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.  

8. Τα υποβληθέντα πρόσθετα στοιχεία από αφορούν το προτεινόμενο άρβυλο CERVA 
[μοντέλο: RAVEN XT MF S3, κωδικός: 020071960], δηλαδή: (α) δήλωση συμμόρφωσης, (β) 
πιστοποιητικό, (γ) τεχνικό φυλλάδιο, καθώς και το προσκομισθέν δείγμα. 

9. Το γεγονός ότι το προτεινόμενο άρβυλο εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του με 
τις απαιτήσεις της αρ.40/2018 μελέτης της ΔΤΥΠ , όσον αφορά στο είδος με α/α 13 
«Άρβυλα». 

10. Το γεγονός ότι το άρβυλο του κατασκευαστικού οίκου CERVA, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
του Δήμου σε άρβυλα. 

11. Το γεγονός ότι αντικατάσταση του αρβύλου του κατασκευαστικού οίκου SACOBEL [μοντέλο: 
DARTII-S140] με το άρβυλο του κατασκευαστικού οίκου CERVA [μοντέλο: RAVEN XT MF 
S3, κωδικός: 02020071960], δεν επιφέρει καμία τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, όσον 
αφορά στο οικονομικό αντικείμενο αυτής, αφού παραμένει η προσφερθείσα στην οικεία 
διαδικασία ανάθεσης τιμή και δεν επέρχεται οποιαδήποτε αύξηση της τιμής της αρχικής 
σύμβασης.  

 
Εισηγούμαστε την τροποποίηση της σύμβασης με αρ. 29952/2019, όσον αφορά στο είδος με 
α/α 13 «Άρβυλα» και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του αρβύλου του κατασκευαστικού οίκου 
SACOBEL [μοντέλο: DARTII-S140] με το άρβυλο του κατασκευαστικού οίκου CERVA [μοντέλο: 
RAVEN XT MF S3, κωδικός: 020071960]. Σημειώνεται ότι η συμβατική τιμή του είδους 
παραμένει η ίδια, ήτοι 24,96 €/τεμάχιο. 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση της της ως άνω αναφερομένης 

σύμβασης όσον αφορά στο είδος με α/α 13 «Άρβυλα» χωρίς μεταβολή της συμβατικής τιμής του 

είδους, η οποία παραμένει στα 24,96€/τεμάχιο. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

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

 

  Τροποποιεί την με αριθμό 29952/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005498558/30-08-2019) σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία BRINX A.E. για την προμήθεια 

των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

31294/17-9-2018 διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων και της αριθμ. 40/2018 μελέτης 

του Δήμου για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 

60408, όσον αφορά στο είδος με α/α 13 «Άρβυλα» και συγκεκριμένα αντικαθιστά το άρβυλο του 

κατασκευαστικού οίκου SACOBEL [μοντέλο: DARTII-S140] με το άρβυλο του κατασκευαστικού 

οίκου CERVA [μοντέλο: RAVEN XT MF S3, κωδικός: 020071960] χωρίς μεταβολή της συμβατικής 

τιμής του είδους, η οποία παραμένει η ίδια, ήτοι 24,96 €/τεμάχιο, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται και στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/426/2020.- 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 8-10-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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