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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  11-10-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 
Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/1-10-2021 (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 Β΄ τεύχος) 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 Δευτέρα, 4 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
6:00.», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, (61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2021, 
ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 
από τηv υπ'αριθμ.29190/07-10-2021 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 Δήμου Κορινθίων.
       Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 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 
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εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
     Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 
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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 
      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 
4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
        
         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
         Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το 
κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Ανάκληση της υπ’άριθμ.45/524/2021 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προϋπολογισμού 
μελέτης για την ομάδα 2, 74.398,94€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 
23/2021)», διότι σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, εκ παραδρομής 
δεν προέβη και στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών σε ένα στάδιο, και αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ενστάσεις, οπότε για τυπικούς λόγους για την συνέχιση της 
διαδικασίας, πρέπει να ανακληθεί η εν λόγω απόφαση, να γίνει και η αποσφράγιση 
οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την διακήρυξη, να συνταχθεί νέο τροποποιημένο 
Πρακτικό της Επιτροπής και να ληφθεί νέα, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής άμεσα, 
ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού.
         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του 
ανωτέρω θέματος.                 
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         ΑΠΟΦΑΣΗ 534η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης «Ανάκληση της υπ’άριθμ.45/524/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί Έγκρισης  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για 
τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  προϋπολογισμού μελέτης για 
την ομάδα 2 74.398,94€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 
23/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ'αριθμ.38/402/2021 Απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
υπ’ αριθμ.23/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την εν λόγω 
προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ως 
ημερομηνία διενέργειας αυτού στις 16-09-2021. Σχετικά εκδόθηκε η υπ'αριθμ.24670/27-
08-2021 Διακήρυξη διαγωνισμού, ενώ με την υπ'αριθμ. 38/403/2021 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή διαγωνισμού καθώς και 
τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.
          Ακολούθως με την υπ’αριθμ.45/524/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  :
          Α.- Εγκρίθηκε το από 16-09-2021, που ολοκληρώθηκε στις 29-09-2021 Πρακτικό 
Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΟΜΑΔΑ 2- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προϋπολογισμού μελέτης για την ομάδα 2, 
74.398,94€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2021), 
         Β. - Για τα  είδη της Ομάδας 2 Α-Ηλεκτρολογικό Υλικό: 
1. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «Β. ΚΑΥΚΑΣ 
Α.Ε.», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY».
2. Κηρύχθηκε  ως άγονος ο διαγωνισμός  για τα  είδη της Ομάδας 2 Α-Ηλεκτρολογικό 
Υλικό, 
3. Ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 2 Α- 
Ηλεκτρολογικό Υλικό, με νέα διακήρυξη, μόνο για την Ομάδα 2 Α. 
         Γ. - Για τα  είδη της Ομάδας 2 Β- Εορταστικά :
1. Απορρίφθηκαν οι  προσφορές των οικονομικών φορέων «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.», 
«ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY».
2. Εγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 
ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ.
        Δ.- Γνωστοποιήθηκε  στους συμμετέχοντες ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016  
και η προθεσμία άσκησης αυτής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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            Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ.29368/08-10-2021  
εισήγηση της Επιτροπής  η οποία έχει ως εξής :

          
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Κόρινθος   08-10-2021  
      ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. :29368
       ΠΛΗΡ.: Επιτροπή του Αρ. 221 του Ν. 4412/2016
       Ταχ.  Διεύθ.: Δημοκρατίας 1
       Τ. Κ.: 20131  Κόρινθος
        Fax:   27413 62809       

Θέμα: «Εισήγηση για ανάκληση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Κορινθίων».

                Σχετ: 1) Η υπ’ αριθμ. 45/524/2021 Α.Ο.Ε του Δήμου Κορινθίων
                        2)Το υπ’ αριθμ. 28223/30-9-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Ο.Ε. το  
                            Πρακτικό της  Επιτροπής Διαγωνισμού.

          Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 45/524/2021 Α.Ο.Ε., σας γνωρίζουμε τα εξής:
          Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ» 
μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
όλων των οικονομικών φορέων, συνέταξε Πρακτικό το οποία απέστειλε την Οικονομική 
Επιτροπή με το ανωτέρω (2) σχετικό.
Σύμφωνα με τις παρ. 3.1.1. και 3.1.2., η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει σε 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και κατόπιν εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή την απόρριψη, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου.
         Εκ παραδρομής δεν τηρήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και έγινε εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη Απόφασης, 
έχοντας ολοκληρώσει την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών χωρίς να έχει διενεργήσει και το στάδιο της αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών.
          Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 45/524/2021 Α.Ο.Ε. με την 
οποία γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ότι χωρεί ένσταση 
κατά της εν λόγω Α.Ο.Ε. με προθεσμία πέντε (5) ημερών. Όμως σύμφωνα με την παρ. 
3.3 της διακήρυξης, η ένσταση χωρεί κατά της απόφασης κατακύρωσης, με την έκδοση 
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της οποίας οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Λόγω των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη σας η παρούσα εισήγηση το 
συντομότερο δυνατό και όπως ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 45/524/2021 Α.Ο.Ε., Επίσης, 
παρακαλούμε για την κοινοποίηση της Απόφασης ανάκλησης στους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω αναφερόμενη 
εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει, του Ν.4497/2017, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και 
ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   
         Ανακαλεί την υπ’άριθμ.45/524/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
Έγκρισης  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2- 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  προϋπολογισμού μελέτης για την ομάδα 2, 74.398,94€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2021), για τους λόγους που 
ακριβώς και αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

        Η παρούσα Απόφαση  κοινοποιείται στους συμμετέχοντες  οικονομικούς φορείς 
ώστε να λάβουν γνώση αυτής.

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/534/2021.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-10-2021
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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