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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-06-2021

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο   Παιδείας,

Πολιτισµού,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αλληλεγγύης, 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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, της υπ' αρ. ∆1α/ΓΠ.οικ.

35169 (ΦΕΚ  Β΄  2366) ΚΥΑ µε θέµα  «Έκτακτα  µέτρα προστασίας  της  δηµόσιας υγείας  από  τον

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

διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και

ώρα  6:00.»,  την  υπ'αριθµ.   ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και την υπ' αριθµ. 426/ ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης σήµερα την 14η  Ιουνίου 2021,  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00,

σε  τακτική  συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.πρωτ.15658/10-06-2021 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

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 οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)  Πούρος

Γεώργιος,  5)Πνευµατικός  Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς  Βασίλειος,  7)  Σταυρέλης  Νικόλαος.  8)Πλατής

Σπυρίδων,

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά  την συζήτηση του 1ου  Θέµατος εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης).

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 25  5  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «΄Εγκριση

ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισµού ∆ηµοτικών κτιρίων» » 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  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής,  την

υπ'αριθµ.πρωτ.14838/03-06-2021 εισήγηση του  Τµήµατος  Πρωτοκόλλου  &  ∆ιεκπεραίωσης  της

∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  ΄Εγκριση  ανάθεσης  της   υπηρεσίας  µε  τίτλο  «Υπηρεσίες  καθαρισµού  ∆ηµοτικών
κτιρίων»

΄Εχοντας υπόψη:
1. τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018,
2. το άρθρο 178 του  Ν.4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν. 3979/2021,
3. το αρ..117 του Ν.4674/2020,
4. την  Π.Ν.Π (ΦΕΚ 55/Α΄/11.3.2020)
5. την Π.Ν.Π (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2020)
6. την  έλλειψη  µόνιµου  προσωπικού,  δεδοµένου  ότι  στον  Ο.Ε.Υ  του  ∆ήµου  Κορινθίων  δεν

υπάρχουν θέσεις ΥΕ καθαριότητας εσωτερικών χώρων και η αποσπασµατική απασχόληση
κατά  την  θερινή  περίοδο  και  κατά  τις  εορτές  του  Πάσχα  και  των  Χριστουγέννων  των
καθαριστριών  των  σχολικών  µονάδων  δεν  µπορεί  να  καλύψει  τις  επιτακτικές  ανάγκες
καθαριότητας,  προκειµένου  να  προστατευθεί  η  υγεία  των  εργαζοµένων  αλλά  και  των
πολιτών που προσέρχονται στον ∆ήµο και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για
παροχή υπηρεσιών. Επιπρόσθετα ολοκληρώνεται ο ∆΄κύκλος του προγράµµατος ΟΑΕ∆ (µε
δίµηνη  παράταση)  και  αναµένεται  νέο  πρόγραµµα  κοινωφελούς  εργασίας,  το  οποίο  θα
υλοποιηθεί προς το τέλος  του έτους 2021.

     Παρακαλούµε  όπως  εγκρίνετε  την  ανάθεση  της  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισµού  των
δηµοτικών  κτιρίων  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  σύµφωνα µε  τα  οριζόµενα  στην  από  την  14832/2021
µελέτη  του Τµήµατος Πρωτοκόλλου  και ∆ιεκπεραίωσης, η οποία κρίνεται επιτακτική στα πλαίσια
των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας και του περιορισµού µετάδοσης του covid-19.

Συνηµµένα: Η αριθµ.14832/2021  µελέτη

                              Η Αν/τρια Πρ/νη του Τµήµατος
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                      Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης

                       Σούκουλη Αµαλία

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ. πρωτ.14832/03-

06-2021 Μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί απο την Αν/τρια Πρ/νη του Τµήµατος  Πρωτοκόλλου &

∆ιεκπεραίωσης  κ.Σούκουλη  Αµαλία  µε  τίτλο  “ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισµού  δαπάνης

11.500,00  €  ΕΥΡΩ  ΜΕ  ΦΠΑ  24%”   της  οποίας   η  Τεχνική  έκθεση  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισµός έχουν ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου

Κορινθίων η οποία κρίνεται επιτακτική στα πλαίσια λήψης µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας και

του περιορισµού µετάδοσης του covid-19. 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον καθαρισµό των κτιρίων εξωτερικά και εσωτερικά

καθώς  και  περιµετρικά  αυτών,  τον  τακτικό  και  γενικό  καθαρισµό  σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές

προδιαγραφές. Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων

του ∆ήµου Κορινθίων, κρίνεται επιβεβληµένη λόγω έλλειψης µόνιµου προσωπικού. 

Στον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κορινθίων δεν υπάρχουν θέσεις ΥΕ καθαριότητας εσωτερικών χώρων και η

αποσπασµατική  απασχόληση  κατά  τη  θερινή  περίοδο  και  κατά  τις  εορτές  του  Πάσχα  και  των

Χριστουγέννων των καθαριστριών των σχολικών µονάδων δεν µπορεί να καλύψει τις επιτακτικές

ανάγκες  καθαριότητας,  προκειµένου  να  προστατευθεί  η  υγεία  των  εργαζόµενων  αλλά  και  των

πολιτών που προσέρχονται στον ∆ήµο και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για παροχή

υπηρεσιών.  Επιπρόσθετα σε ένα µήνα  (κατόπιν δίµηνης παράτασης) ολοκληρώνεται ο ∆΄ κύκλος

του  προγράµµατος  κοινωφελούς  χαρακτήρα  του  ΟΑΕ∆  και  αναµένεται  να  υλοποιηθεί  νέο

πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας  προς το τέλος του έτους 2021.

Κριτήριο  Κατακύρωσης  της  γενικής  υπηρεσίας  θα  είναι  η  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική

άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερης τιµής ) για το σύνολο των ζητούµενων

εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας τεχνικής µελέτης .

Η  υπηρεσία  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  τις  διαδικασίες  της  απευθείας  ανάθεσης  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού

ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µε δυνατότητα

παράτασης της συνολικής διάρκειας µέχρι το 50% αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 217

παρ.2 του Ν. 4412/2017.

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  για  τις  παραπάνω  εργασίες  ανέρχεται  ενδεικτικά  στο  ποσό

11.500,00€  ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ  24%  και  θα  χρηµατοδοτηθεί  από
επιχορήγηση  του  υπουργείου  υγείας,  µε  σκοπό  τη  παροχή  υπηρεσιών,  λόγω
αντιµετώπισης της πανδηµίας  covid-19. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση  του Κ.Α
10/6117.0002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2021, µε τίτλο
«Υπηρεσία καθαρισµού κτιρίων».

Οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη ( περιγραφή, συγγραφές, υποχρεώσεων και τεχνικές

προδιαγραφές ) προµηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται λόγω της φύσης τους

τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που

διαχειρίζεται  τη  πίστωση,  σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  να  θεωρούνται  από  το

προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α, τηρούµενων κατά τα

λοιπά  των  ισχυουσών  διατάξεων.  Η  επίβλεψη   η  παρακολούθηση  και  εποπτεία  των  ανωτέρω
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συµβάσεων  γίνεται  από  τις  αντίστοιχες  καθ'  ύλην  αρµόδιες  υπηρεσίες  του  ΟΤΑ,   µε  ανάλογη

εφαρµογή των σχετικών διατάξεων .

∆εδοµένης  της  υποχρέωσης  της  προστασίας  της  υγιεινής  και της  ασφάλειας  των  εργαζοµένων,

ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιµη περίοδο, καλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες για τη σχολαστική

τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ότι αφορά την καθαριότητα και την απολύµανση των κτιρίων όπου

στεγάζονται  οι  δηµόσιες  υπηρεσίες,  µε  ιδιαίτερη  έµφαση  στους  κοινόχρηστους  χώρους  (ιδίως

τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναµονής κοινού) και για την αµελλητί µέριµνα για αποκοµιδή των

απορριµµάτων (ΥΠ.ΕΣ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020).

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή CPV Μήνες Αξία/µήνα Συνολική αξία
1 Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισµού 

δηµοτικών κτιρίων 

90911200-8 2 3.709,00€ 7.418,00 €

2 Προαίρεση                                                         ½ ΜΗΝΑ 1.854,50€

∆απάνη προ ΦΠΑ 9.272,50€  

ΦΠΑ 24% 2.225,40€

Γενικό σύνολο 11.497,90€ 

     Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης της υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ προϋπολογισµού  µελέτης  11.500,00€

(συµπ/νου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων του

∆ήµου Κορινθίων   µε ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία.   για χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσίας

δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης,  µε δυνατότητα παράτασης

της  συνολικής  διάρκειας  µέχρι  50% αυτής,  όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στη  σχετική

εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  και  στην  αριθµ.  πρωτ.  14838/03-06-2021  Μελέτη  του  ∆ήµου

Κορινθίων. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας, τις  διατάξεις  του

άρθρου  72 του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  κάθε  άλλη  ισχύουσα,

σχετική νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         

     Εγκρίνει την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙ-

ΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης  11.500,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), η οποία έχει

ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Κορινθίων στην

πόλη της Κορίνθου µε ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο

ιστορικό της παρούσης και στην υπ'αριθµ. πρωτ. 14832/03-06-2021 µελέτη του ∆ήµου Κορινθίων, ως

εξής:
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α/α Περιγραφή CPV Μήνες Αξία/µήνα Συνολική αξία

1 Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισµού 

δηµοτικών κτιρίων 

90911200-8 2 3.709,00€ 7.418,00 €

2 Προαίρεση                                                         ½ ΜΗΝΑ 1.854,50€

∆απάνη προ ΦΠΑ 9.272,50€  

ΦΠΑ 24% 2.225,40€

Γενικό σύνολο 11.497,90€ 

       Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί µε τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

        Κριτήριο Κατακύρωσης της γενικής υπηρεσίας θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική

άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερης τιµής ) για το σύνολο των ζητούµενων

εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της ανωτέρω  τεχνικής µελέτης.

       Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον καθαρισµό των κτιρίων εξωτερικά και εσωτερικά

καθώς και περιµετρικά αυτών, τον τακτικό και γενικό καθαρισµό σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγρα-

φές. 

       Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού

ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µε δυνατότητα πα-

ράτασης της συνολικής διάρκειας µέχρι το 50% αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 217 παρ.2

του Ν. 4412/2017.

    Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  για  τις  παραπάνω  εργασίες  ανέρχεται  ενδεικτικά  στο  ποσό

11.500,00€ ευρώ (συµπ/νου  ΦΠΑ 24%) και θα χρηµατοδοτηθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου

Υγείας, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, λόγω αντιµετώπισης της πανδηµίας covid-19. 

       Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 10/6117.0002 του προϋπολογισµού του ∆ή-

µου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2021, µε τίτλο «Υπηρεσία καθαρισµού κτιρίων».

 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 23/255/2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 22-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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