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Αριθµός Πρακτικού 8

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 03-03-2021

    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  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β')

Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από

την Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της

υπ'Αριθµ.  ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ  586/  13.02.2021  -τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής

Απόφασης:  Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  ∆1αΓ.Π.οικ.  9147/10-02-2021  Κοινής  Υπουργικής

Απόφασης : “Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω

διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας  για  το  διάστηµα  από  την

Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),

την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήµερα την

την 3η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  σε τακτική  συvεδρίαση και ύστερα από τηv

υπ'  αριθµ.5760/26-02-2021  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

∆ήµου Κορινθίων.

      Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ'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
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σειρά  εκλογής  της  αριθµ.  342/2019 απόφασης  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  το  αναπληρωµατικό  µέλος

κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα, µέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8)

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)Πνευµατικός  Αλέξανδρος,  7)Ταγαράς  Βασίλειος,  8)Πλατής

Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος.

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 78  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Επανάλη-

ψη του διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ-

ΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙ-

ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 προ-

ϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  37/2020  επικαιροποιηµένη)  54.847,68€  (συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α.) µε επανακαθορισµό όρων διακήρυξης διαγωνισµού βάσει της επικαιροποιηµένης µε

αριθµό 37/2020 µελέτης» υπενθυµίζει την υπ'αριθµ. 8/77/2021 Απόφαση των µελών µε την οποία

κηρύχθηκε ως άγονος ο διαγωνισµός για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της ανωτέρω προµήθειας

για τις Οµάδες Α, Β και ∆ αυτής και ορίστηκε η επανάληψη αυτού,  και  θέτει υπ'όψιν των µελών την

υπ'αριθµ. πρωτ.5617/25-2-2021 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών της ∆/νσης Τε-

χνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Συνοπτικός  διαγωνισµός  για  τη  σύναψη  σύµβασης  για  την  «Προµήθεια
ανταλλακτικών,  αναλωσίµων  για  ταχογράφους  και  υπηρεσίες  πλυσίµατος  για  την
τακτική  συντήρηση  των  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  του  ∆ήµου για  το  έτος  2020»,

προϋπολογισµού 54.847,68 €.

Σε συνέχεια του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών για την αναφερόµενη
στο θέµα σύµβαση, 

σας  αποστέλλουµε  τo  Σχέδιο  ∆ιακήρυξης  για  την  «Προµήθεια  ανταλλακτικών,  αναλωσίµων  για
ταχογράφους  και  υπηρεσίες  πλυσίµατος  για  την  τακτική  συντήρηση  των  οχηµάτων  και
µηχανηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2020» συµπεριλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων:

Παράρτηµα  Ι  -  Μελέτη  της  ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  µε  αρ.  37/2020
(επικαιροποιηµένη). 

1. Παράρτηµα ΙΙ – Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

2. Παράρτηµα ΙΙΙ – ΤΕΥ∆ 

Για  την  συγκεκριµένη  προµήθεια  έχει  εκδοθεί  η  αρ.  2792/58/29-01-2021 [Α∆Α:  ΩΞΖΣΩΛ7-ΦΡ2]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Παρακαλούµε για τον καθορισµό και έγκριση όρων της ∆ιακήρυξης. 
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         Ακολούθως ο Πρόεδρος  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ. 37/2020 επι-

καιροποιηµένη µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου, η οποία έχει συνταχθεί

από τον κ.Χ.Ζαφειρόπουλο Μηχ/γο  Μηχανικό Τ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον αναπλ. Προϊστάµενο

∆/νσης Kαθαριότητας & Ανακύκλωσης κ.Ι. Τσολάκη, Μηχ/γο Μηχανικό Μsc του  ∆ήµου Κορινθίων και

εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω µελέτης και

να καθορίσει τους όρους διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια-υπηρεσία αυτή, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

         Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α., και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι πρέπει

να τεθεί ως όρος σε όλες τις κατηγορίες εργασιών που κάνουν τα συνεργεία, ότι θα έχουν Άδεια λει-

τουργίας. Αναφέρει ότι αυτό είναι προϋπόθεση, για να συνεργαστεί ο ∆ήµος µε τα συνεργεία, είτε

για τα Ελαστικά, είτε για τα Μηχανουργεία, είτε για τα Πλυντήρια. Αναφέρει επίσης µεταξύ άλλων ότι

στην Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης περιγράφονται οι Περιβαλλοντικοί όροι και πρέπει ο ∆ήµος

να είναι θεµατοφύλακας. Επίσης αναφέρει µεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αφαιρεθεί η διάταξη που

αφορά στις Υπηρεσίες πλυσίµατος οχηµάτων στον χώρο όπου αυτά φιλοξενούνται,  µε χρήση κινη-

τής µονάδας πλυντηρίου που να πηγαίνει εκτός, και ότι απαγορεύεται αυτό από την Περιβαλλοντική

νοµοθεσία και πρέπει να αφαιρεθεί.

           Ο κ.Πούρος λέει ότι θα ενηµερώσουν την ∆/νση Καθαριότητας, που έχει συντάξει την µελέτη.

          Ο κ.Πνευµατικός συνεχίζει λέγοντας ότι η Οικονοµική Επιτροπή συντάσσει τους όρους διακή-

ρυξης.

          Ο κ.Πούρος λέει ότι θα δουν το θέµα µε ευαισθησία, ώστε να λυθεί.

       Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το θέµα και ερωτά αν συµφωνούν τα

µέλη.

          Ο κ.Πούρος λέει ότι συµφωνεί.

          Ο κ.Πρόεδρος λέει ότι συµφωνεί.

         Ο κ.Πνευµατικός λέει ότι συµφωνεί για επαναδηµοπράτηση της Προµήθειας µε τις παρατηρή-

σεις που έχει κάνει.

 

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'

όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ. πρωτ.5617/25-2-2021 εισήγηση του Τµή-

µατος Προµηθειών και Υπηρεσιών,  την υπ'αριθµ.37/2020 επικαιροποιηµένη  µελέτη της ∆/νσης Κα-

θαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικατα-

στάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικο-

νοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194,

11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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       Αναπέµπει  το σχέδιο διακήρυξης  του διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της

προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ. 37/2020 επικαιροποιηµένη) 54.847,68€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και το σχετικό παράρτηµα αυτής:  Α.Μ. 37/2020 επικαιροποιηµένη

µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  ∆ήµου Κορινθίων,  στο Τµήµα Προµηθειών

και Υπηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας, µε την οδηγία να ελεγχθούν και

ακολούθως να συµπεριληφθούν στην µελέτη αυτή και την διακήρυξη τα εξής:

α)  Να  τεθεί  ως  προϋπόθεση  για  τη  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό  η  υποβολή  άδειας  λειτουργίας

επιχείρησης συνεργείου για όλες τις κατηγορίες παροχής εργασιών-υπηρεσιών, που προβλέπονται

στη µελέτη. 

β) Να αφαιρεθεί η διάταξη που αφορά στις Υπηρεσίες πλυσίµατος οχηµάτων στον χώρο όπου αυτά

φιλοξενούνται, µε χρήση κινητής µονάδας πλυντηρίου που να πηγαίνει εκτός (να γίνει έλεγχος από

την Υπηρεσία της Περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για ύπαρξη σχετικής απαγόρευσης),

σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   8/78/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  11-03-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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