
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 57 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  17-11-2021 

 

      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. 69136/4-11-

2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 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 τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια περιφοράς 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 17η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

από 10:00 έως 10:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 33886/16-11-2021 

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. 

       Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε με την ίδια πρόσκληση και η Πρόεδρος της Κοινότητας 

Κορίνθου. 

       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 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. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 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’ αριθ. 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, με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έξι (6) 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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος. 

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

 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 

καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων»», διότι δεδομένης της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και της μη 

απασχόλησης κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είτε έκτακτου προσωπικού είτε προσωπικού από 

κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων, σε συνδυασμό με την 

επιτακτική ανάγκη καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της 

πανδημίας και περιορισμού μετάδοσης του covid-19, οι εν λόγω υπηρεσίες κρίνονται εξαιρετικά 

σημαντικές και επείγουσες και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση 

της ανάθεσής τους. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 652η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών 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 

ΑΔΑ: Ψ3ΝΚΩΛ7-3Β5



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.».  Επίσης,  θέτει, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 33797/16-11-2021 σχετική 

εισήγηση του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η 

οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση ανάθεσης της  υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών 
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) 
Την έλλειψη μόνιμου προσωπικού, δεδομένου ότι στον ΟΕΥ του Δήμου Κορινθίων υπήρχε μια (1) 
κενή θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, η οποία έχει καλυφθεί από 20-09-2021 
με τη διαδικασία της μετάταξης, από υπάλληλο του Δήμου Ζωγράφου, γεγονός που είναι αδύνατον 
μία υπάλληλος να ανταπεξέλθει στις καθημερινές και αυξημένες, λόγω covid, ανάγκες καθαριότητας 
των δημοτικών κτιρίων και δη του δημοτικού καταστήματος (αποτελούμενο από τρεις ορόφους), των 
κτιρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ, η υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, το ΤΕΒΑ, καθώς και το κτίριο 
του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς Θωμαΐδης».  Την αναγκαιότητα για προσωπικό καθαριότητας 
τονίζουν η Δ.νση του ΚΕΠ και το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στα από 12-10-2021  και 13-10-2021 
έγγραφά τους.  Επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων σε απάντηση του αριθ. 
30068/15-08-2021 εγγράφου, μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος υπάλληλος για τον 
καθαρισμό των ως άνω Δημοτικών κτιρίων. 
  Η αποσπασματική απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο και τις διακοπές του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να καλύψει σε καμία 
περίπτωση τις επιτακτικές και αυξανόμενες, λόγω covid, ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών 
κτιρίων. 
  Επιπρόσθετα στο πλαίσιο εκκίνησης σχεδιασμού υλοποίησης του νέου κύκλου του κοινωφελούς 
προγράμματος από τον ΟΑΕΔ, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 
αναφέρουν ότι η έκδοση της προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί αρχές του νέου έτους (2022). 
  Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων αλλά και των προσερχόμενων πολιτών, 
κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω έλλειψης επαρκούς μονίμου προσωπικού, αλλά και λόγω covid, η 
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο των υπηρεσιών καθαρισμού των ως άνω δημοτικών κτιρίων, 
καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ». 
  Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο των υπηρεσιών 
καθαρισμού των αναφερόμενων δημοτικών κτιρίων, καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου «ΘΩΜΑΣ 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του 
ν.4412/2016. 
  Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των   δημοτικών 
κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από την 30290/18-10-2021 μελέτη 
του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, η οποία κρίνεται επιτακτική στα πλαίσια των 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και του περιορισμού μετάδοσης του covid-19. 
  Συνημμένα: Η αριθ.30290/18-10-2021 μελέτη 

 
     Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την την υπ΄ αριθ. πρωτ. 30290/18-10-2021 

μελέτη, που έχει συνταχθεί από την κ. Αμαλία Σούκουλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτοκόλλου 

και Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της οποίας η τεχνική 

έκθεση κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων του Δήμου 
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 Δήμου Κορινθίων, κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.  Στον ΟΕΥ του 
Δήμου Κορινθίων υπήρχε μια (1) κενή θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, η 
οποία έχει καλυφθεί από 20-09-2021 με τη διαδικασία της μετάταξης, από υπάλληλο του Δήμου 
Ζωγράφου, γεγονός που είναι αδύνατον μία υπάλληλος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες καθαριότητας 
των δημοτικών κτιρίων και δη του δημοτικού καταστήματος (αποτελούμενο από τρεις ορόφους), των 
κτιρίων που στεγάζονται τα δύο ΚΕΠ, η υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και το Κέντρο Κοινότητας, 
το ΤΕΒΑ, καθώς και το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς Θωμαΐδης».  Την αναγκαιότητα για 
προσωπικό καθαριότητας τονίζουν η Δ.νση του ΚΕΠ και το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στα από 
12-10-2021  και 13-10-2021 έγγραφα που σας επισυνάπτουμε.  Επίσης το Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων σε απάντηση του αριθ. 30068/15-08-2021 εγγράφου, μας ενημερώνει ότι δεν 
υπάρχει άλλος διαθέσιμος υπάλληλος. για τον καθαρισμό των ως άνω Δημοτικών κτιρίων. 
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 (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα 
παράτασης της συνολικής διάρκειας μέχρι ενός μηνός , σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 217 παρ.2 
του Ν. 4412/2017. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό 
24.800,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί. εφόσον υπάρχει 
δυνατότητα 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 Δήμου 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 
συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ,  με ανάλογη 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 
Δεδομένης 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. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020). 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α

/α 

Περιγραφή CPV Μήνες Αξία/μήνα Συνολική αξία 

1 Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού δημοτικών 

κτιρίων  

90911200-8 3 3.709,00€ 14.136,00 

2 Προαίρεση                                                         1 ΜΗΝΑ 4.712,00 

Δαπάνη προ ΦΠΑ 18.848,00 

ΦΠΑ 24% 5.952,00 

Γενικό σύνολο 24.800,00€  

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σύναψης και ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού μελέτης 

24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 

των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, και η οποία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης 

μόνιμου προσωπικού, καθώς στον ΟΕΥ του Δήμου Κορινθίων υπήρχε μια (1) κενή θέση ΥΕ 

Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, η οποία έχει καλυφθεί από 20-09-2021 με τη 

διαδικασία της μετάταξης, από υπάλληλο του Δήμου Ζωγράφου, γεγονός που είναι αδύνατον μία 

υπάλληλος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων και δη του 

δημοτικού καταστήματος (αποτελούμενο από τρεις ορόφους), των κτιρίων που στεγάζονται τα δύο 

ΚΕΠ, η υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και το Κέντρο Κοινότητας, το ΤΕΒΑ, καθώς και το κτίριο 

του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς Θωμαΐδης», για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας τριών (3) 

μηνών με δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας μέχρι ενός (1) μηνός από την υπογραφή 

της οικείας σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας και στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 30290/18-10-2021 μελέτη του Δήμου Κορινθίων. 

  Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζει αρνητικά, 

δηλώνοντας το εξής: «Διαφωνώ σε νέα ανάθεση σε ιδιώτη υπηρεσιών καθαριότητας. Η Δημοτική 

Αρχή έχει καθυστερήσει εσκεμμένα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 36 

ατόμων 8μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας για να δικαιολογήσει τις αναθέσεις 

υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες.» 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Πούρος και Πλατής 

δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 33797/16-11-2021 εισήγηση του Τμήματος 

Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης και την συνημμένη σε αυτήν υπ΄ αριθ. πρωτ. 30290/18-10-2021 

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

του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 

178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2001) και του άρθρου 117 του 
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Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, το 

άρθρο 10 της ΚΥΑ 47458/2020 καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Νικολάου Σταυρέλη)  

 

  Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως αντικείμενο την  παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων 

του Δήμου Κορινθίων, και κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού, καθώς στον 

ΟΕΥ του Δήμου Κορινθίων υπήρχε μια (1) κενή θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών 

Χώρων, η οποία έχει καλυφθεί από 20-09-2021 με τη διαδικασία της μετάταξης, από υπάλληλο του 

Δήμου Ζωγράφου, γεγονός που είναι αδύνατον μία υπάλληλος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες 

καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων και δη του δημοτικού καταστήματος (αποτελούμενο από τρεις 

ορόφους), των κτιρίων που στεγάζονται τα δύο ΚΕΠ, η υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και το 

Κέντρο Κοινότητας, το ΤΕΒΑ, καθώς και το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς Θωμαΐδης», 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 

30290/18-10-2021 μελέτη του Δήμου, ως εξής: 

 

α

/α 

Περιγραφή CPV Μήνες Αξία/μήνα Συνολική αξία 

1 Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού δημοτικών 

κτιρίων  

90911200-8 3 3.709,00€ 14.136,00 

2 Προαίρεση                                                         1 ΜΗΝΑ 4.712,00 

Δαπάνη προ ΦΠΑ 18.848,00 

ΦΠΑ 24% 5.952,00 

Γενικό σύνολο 24.800,00€  

 

Τα δημοτικά κτίρια, στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες καθαρισμού, περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 
Δ/ΝΣΗ: Κολιάτσου 32 Κόρινθος 

2.  
 
ΚΕΠ  ΔΗΜΟΥ στην οδό Κωστή Παλαμά 53 Κόρινθος 
 

 ΚΕΠ  ΔΗΜΟΥ στον Συνοικισμό Λ. Ιωνίας 86 & Προύσσης 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Δ/ΝΣΗ: Δαμασκηνού 57 Κόρινθος 
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4. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Πυλαρινού 67) 

Ισόγειο 110,50 τ.μ και Α΄όροφος 121,16 τ.μ. 

5. ΚΤΊΡΙΟ ΤΕΒΑ  Α’ όροφος (Κολιάτσου 30 Κόρινθος) 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης της 

συνολικής διάρκειας μέχρι ενός (1) μηνός από της υπογραφή της οικείας σύμβασης.  

 

  Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 10/6117.0002 με τίτλο «Υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων». 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/652/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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