
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 8 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 01-03-2022 

  

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ'αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766) 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 το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’αριθμ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθμ. 

426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’αριθμ. 

πρωτ.ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 

1η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.5775/25-02-2022 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. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Πλατής Σπυρίδων, 3) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4) Πούρος 

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος  

κ.Σταυρέλη Νικόλαο και αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 
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 Α π ό ν τ ε ς  

1) Κυριαζής Αντώνιος, 2) Ζώγκος Ανδρέας, 3) Κορδώσης Χρήστος.   

   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 «Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ομάδα 2 Α, προϋπολογισμού δαπάνης 19.485,54€, (Α.Μ. 23/2021)», 

διότι η εν λόγω προμήθεια κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική για την συντήρηση του 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κορινθίων, δεδομένου ότι προηγήθηκε άγονος διαγωνισμός χωρίς 

υπαιτιότητα του δήμου καθόσον δεν υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά καθώς έχει 

προκηρυχθεί διαγωνισμός άνω των ορίων o οποίος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης. 

         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 105η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

προσφυγής στην διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ομάδα 2 

Α, προϋπολογισμού δαπάνης 19.485,54€, (Α.Μ. 23/2021)» θέτει υπόψη της Οικονομικής 

Επιτροπής την από 11-2-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, η 

οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας. […]»  

2.Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:  

«[…]στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, 

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 

και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 
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ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 

4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 

δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 
 
3.Την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για 
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
 
4.Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016:  
1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που 
εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί 
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση:  
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 
την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, 
 β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή 
γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε 
χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 
 
2. […] Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται 
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για 
κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν 
οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια 
υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. 
3.Στην περ. γ’ της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. 
5. Την αρ. Μελέτη 23/2021 Παράρτημα Ι της  αρ. 24670/27-8-2021 διακήρυξης του Δήμου (ΑΔΑΜ: 
21PROC009124212) για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,  με την διαδικασία δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού. 
6. Την αρ. 695/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ:21AWRD009678856, ΑΔΑ: 
66ΔΔΩΛ7-Θ5Η) στην οποία ενσωματώθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής η αριθ. 
56/644/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΔΜΛΩΛ7-ΧΜΣ), με την οποία  
α. κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την Ομάδα 2.Α  άγονος και  
β. Αποφασίσθηκε η επανάληψη του με ανοικτή διαδικασία για τα είδη της ομάδας 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.485,54€ με ανοικτή διαδικασία, με τροποποίηση των όρων της αρ. 
23/2021 Μελέτης ως προς: 
(i) τη μη αποκλειστική υποβολή των πιστοποιητικών CE και RoHS των κατασκευαστών για τα 
προσφερόμενα είδη και  
(ii) την αποδοχή των Δηλώσεων συμμόρφωσης CE και RoHs των κατασκευαστών για τα 
προσφερομένα είδη.  
7. Για την υλοποίηση της προμήθειας είχε εκδοθεί η αρ. 24004/564/2021 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης  (ΚΑ: 20.6662.0002, ποσού 19.485,54€) 
8. Το γεγονός ότι  η προμήθεια των ειδών της ομάδας 2Α κρίνεται πολύ σημαντική και επείγουσα για 
την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και του γεγονότος ότι προηγήθηκε άγονος διαγωνισμός χωρίς 
υπαιτιότητα του δήμου καθόσον δεν υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά αν και οι σχετικές 
διαδικασίες είχαν εκκινήσει έγκαιρα (σχ.: Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 2017/2017), καθώς επίσης έχει 
προκηρυχθεί διαγωνισμός άνω των ορίων o οποίος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581275
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581420
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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9.Την πρόταση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με του αναπληρωτές τους 
που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση των 
ανωτέρω συμβάσεων  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Καμτσιώρα Έλλη 
2. Τσίρτσης Λεωνίδας  
3. Γιαβάση Άννα 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Σαββανού Ελένη 
2. Παναγοπούλου Φωτεινή 
3. Σούκουλης Αντώνιος 

 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. 

 
Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική  για την άμεση κάλυψη των 
αναγκών των  του Δήμου  μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της αρ. 38518/2021 
διακήρυξης άνω των ορίων. 

Προτείνονται: 
1.  Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016 για την σύναψη 
σύμβασης: 
 

προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (ομάδα 2Α)  προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.485,54€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% η οποία θα βαρύνει τον  ΚΑ: 20.6662.0002 προϋπολογισμού 
έτους 2022, ως εξής: 

 

Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα  Τιμή (€) Μερική (€) 
ΦΠΑ 

24% 

Ολική 

(€) 
CPV Oνομασία 

 2A - Ηλεκτρολογικό 

υλικό 
          

3 
Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 

mm2, (NYY) 
m 150 1,00 150,00 36,00 186,00 31321210-7 

Καλώδια 

χαμηλής τάσης 

4 
Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 

mm2, (NYY) 
m 150 1,40 210,00 50,40 260,40 31321210-7 

Καλώδια 

χαμηλής τάσης 

5 
Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 

mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) 
m 100 0,98 98,00 23,52 121,52 31321210-7 

Καλώδια 

χαμηλής τάσης 

6 
Καλώδιο Α05VV-U, 3X1,5 

mm2 (ΝΥΜ) 
m 100 1,24 124,00 29,76 153,76 31321210-7 

Καλώδια 

χαμηλής τάσης 

7 
Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 

mm2 (ΝΥΜ) 
m 150 1,52 228,00 54,72 282,72 31321210-7 

Καλώδια 
χαμηλής τάσης 

8 
Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, 

λευκό 
m 1.500 0,52 780,00 187,20 967,20 31321210-7 

Καλώδια 

χαμηλής τάσης 

9 
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 

25Α 
τεμ 250 2,50 625,00 150,00 775,00 31211300-1 Ασφάλειες 

10 
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 

32Α 
τεμ 250 2,50 625,00 150,00 775,00 31211300-1 Ασφάλειες 

11 

Εκκινητής για φωτιστικό 

σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-

22W 

τεμ 4 0,33 1,32 0,32 1,64 31532510-2 

Εκκινητές 

λαμπτήρων 
φθορισμού 

12 

Εκκινητής για φωτιστικό 

σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-

65W 

τεμ 4 0,33 1,32 0,32 1,64 31532510-2 

Εκκινητές 

λαμπτήρων 
φθορισμού 

13 

Εκκινητής για φωτιστικό 

σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου 

υψηλών πιέσεων ή 

μεταλλικών αλογονιδίων), 

ισχύος 70-400 W 

τεμ 145 5,50 797,50 191,40 988,90 31532500-9 
Εκκινητές 

λυχνίας 

14 

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο 

κυλινδρικό των 5Α 

(5Χ20mm) 

τεμ 100 0,08 8,00 1,92 9,92 31681410-0 
Ηλεκτρολογικό 
υλικό 
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15 
Δεματικά καλωδίου μεσαία - 

300 χιλ 
τεμ 600 0,24 144,00 34,56 178,56 31681410-0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

16 
Βάση μικροασφάλειας 5Α 

(κομπλέ) 
τεμ 300 1,50 450,00 108,00 558,00 31681410-0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

17 
Λαμπτήρας ατμών Na 

απιοειδής 250W (Ε40) 
τεμ 45 13,20 594,00 142,56 736,56 31514000-2 

Λαμπτήρες 

εκκένωσης 

18 
Λαμπτήρας ατμών Na 

σωληνωτός 250W (Ε40) 
τεμ 45 12,00 540,00 129,60 669,60 31514000-2 

Λαμπτήρες 

εκκένωσης 

19 Λαμπτήρας LED 20W  τεμ 400 10,50 4.200,00 1.008,00 5.208,00 31531000-9 Λαμπτήρες 

20 Λαμπτήρας LED 30W  τεμ 255 16,80 4.284,00 1.028,16 5.312,16 31531000-9 Λαμπτήρες 

21 
Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 

220-230V 
τεμ 15 36,00 540,00 129,60 669,60 31214100-0 Διακόπτες 

22 
Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 

KW 220 -230V 
τεμ 15 20,00 300,00 72,00 372,00 31214100-0 Διακόπτες 

23 
Πίλαρ μεταλλικό 

1200mmX1400mm 
τεμ 3 290,00 870,00 208,80 1.078,80 31213100-3 

Κυτία 

διανομής 

ηλεκτρικού 

ρεύματος 

24 Ράβδος γειώσεως τεμ 3 17,00 51,00 12,24 63,24 44330000-2 Ράβδοι 

25 

Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή 

ισοδύναμης, διαστάσεων : 

0,15 mm (πάχος)Χ 19mm 

(πλάτος)Χ 20m(μήκος). 

τεμ 62 1,50 93,00 22,32 115,32 31681410-1 
Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

ΣΥΝΟΛΟ 2Α (20/6662.0002) 15.714,14 3.771,40 19.485,54   

 

2. Η έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης. 
3. Η έγκριση του συνημμένου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
4. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

 
 
ΣΥΝ.: 

1. Η αρ. 23/2021 Μελέτη προμήθειας-Παράρτημα Ι της αρ. 24670/2021 (21PROC009124212)  
διακήρυξης 

2. Η αρ. 695/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ:21AWRD009678856, ΑΔΑ: 
66ΔΔΩΛ7-Θ5Η),  

3. Σχέδιο Πρόκλησης. 
4. Η αρ. 24004/564/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως εν λόγω προμήθεια κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους λόγους που 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, οπότε και θα πρέπει να 

γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  Σύμφωνα 

με την από 11-2-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου και τον πίνακα 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που περιλαμβάνεται σε αυτήν, το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 

της ανάθεσης για την Ομάδα 2Α της μελέτης αριθ. 23/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ανέρχεται στο ποσό των 19.485,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

  Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για 

την σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ως άνω προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
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χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ELECTROINVEST 

A.E. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 111-ΜΟΣΧΑΤΟ,ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΠΑΤΡΩΝ 68 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ), 

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: 

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, 

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με 

διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

Δήμου, 

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της διαδικασίας του κατεπείγοντος και της ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εν θέματι προμήθεια, την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην αριθ. 

23/2021 μελέτη, και των όρων της διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται στην αριθ. 23/2021 μελέτη 

και στο σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, την αποστολή της πρόσκλησης για την ως άνω 

προμήθεια στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ELECTROINVEST A.E. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

111-ΜΟΣΧΑΤΟ,ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΠΑΤΡΩΝ 68 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ), τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική 

Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καμτσιώρα Έλλη 

2. Τσίρτσης Λεωνίδας  

3. Γιαβάση Άννα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σαββανού Ελένη 

2. Παναγοπούλου Φωτεινή 

3. Σούκουλης Αντώνιος 

ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την από 11-2-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ΄ αριθ. 23/2021 μελέτη της 

αρμόδιας υπηρεσίας, το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την εν θέματι προμήθεια, 

τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας και οι οποίες 

α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν 

απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους όρους 

διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 23/2021 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» και ορίζει την με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα 

άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια της Ομάδας 2Α της μελέτης 23/2021 προϋπολογισμού για 

την ομάδα αυτή 19.485,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διότι, λόγω του ότι η εν λόγω προμήθεια 

κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και επείγουσα για την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και του 

γεγονότος ότι προηγήθηκε άγονος διαγωνισμός χωρίς υπαιτιότητα του δήμου καθόσον δεν 

υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά αν και οι σχετικές διαδικασίες είχαν εκκινήσει έγκαιρα 

(σχ.: Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 2017/2017), καθώς επίσης έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός άνω 

των ορίων o οποίος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση 

διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις 

ανάγκες του Δήμου. 

  Β.- Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης 

προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΟΜΑΔΑ 2Α της με αριθ. 23/2021 

μελέτης, προϋπολογισμού για την ομάδα αυτή 19.485,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τους όρους 

διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, ως εξής: 

 

                                                                                                                                                 

                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κόρινθος,                 2022 

                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         Αριθμ. Πρωτ.  

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ          Α.Φ.Σ.:          010 /2022 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.      Προς: 
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.       Όπως Πίνακας Διανομής. 
 
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32 
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος 
Πληροφορίες: Ά. Γιαβάση 
Τηλ.: 2741361082  
e-mail: a.giavasi@korinthos.gr 

 

 
 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ 2Α της αρ.23/2021 Μελέτης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αρ. 24670/2021 
διακήρυξης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». 
ΣΧΕΤ.: Η αρ.     …../...../2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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 Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και 
συγκεκριμένα των ειδών της ομάδας 2.Α., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. …/……/….. απόφαση  ανάληψης 
υποχρέωσης. Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός ……….. (…..) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων.  
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς και θα περιέχει: 
 ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών: 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
 Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
 - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 
και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
- στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο. 
 
1. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα).  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ο οικονομικός 
φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρει ένδειξη «Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός 
είσπραξης …». 
 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. Στην περίπτωση που ο οικονομικός 
φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί εκτός των παραπάνω και βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας του ίδιου του φυσικού προσώπου.  
 
Όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 
υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν ένδειξη «… συμμετοχή σε διαγωνισμό….». 
 
3. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής  φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 
4. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και  τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 
 
5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
 

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους κατάστασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση  εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. Γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 

• τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα 
παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά 
πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

 
7. Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οικονομικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, πλην των 
φυσικών προσώπων. Από τα παραπάνω θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση,  το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης. Το 
πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
προσφοράς.   
 
8. Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων της παρ.1, του άρθρου 73, του ν. 4412/2016. 
Ο οικονομικός φορέας προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
κάτωθι λόγοι αποκλεισμού: 
  

o εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 
o  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
o σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 
o εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

o εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, 

o  εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
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πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση, 

o εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 

9. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης για την αθέτηση των 
υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Ο οικονομικός φορέας προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
10. Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του άρθρου 74, του ν. 4412/2026. 

Ο οικονομικός φορέας προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.   
 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβάλλονται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

α. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με τα κεφάλαια “Τεχνικές Προδιαγραφές” και «Β.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Μελέτη με 
αρ.23/2021, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Θα  
περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, (Α/Α 3- Α/Α 25 ΟΜΑΔΑ 2Α). 
β. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  συμπληρωμένο για τα είδη Α/Α 3- Α/Α 25 ΟΜΑΔΑ 2Α 
Επισημαίνεται ότι έχουν τροποποιηθεί οι όροι της αρ. 23/2021 Μελέτης ως προς:  
 
(i) τη μη αποκλειστική υποβολή των πιστοποιητικών CE και RoHS των κατασκευαστών για τα 

προσφερόμενα είδη και  

(ii) την αποδοχή των Δηλώσεων συμμόρφωσης CE και RoHs των κατασκευαστών για τα 

προσφερομένα είδη.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Θα περιέχει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α/Α 3- Α/Α 25 ΟΜΑΔΑ 2Α). 
 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
                                         Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς 

 
 
 
                  Βασίλειος Νανόπουλος 
 
Συν.:  

1. Υπ΄ αριθ. 23/2021 Μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αρ. 24670/2021 Διακήρυξης. 
2. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
…………………………………… 
…………………………………… 
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Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
Δ/νση Τ.Υ.Π.-ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Εσωτερική διανομή: 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

1. Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
 Γ.- Ορίζει την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης 

ανάθεσης προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΟΜΑΔΑ 2Α της με 

αριθ. 23/2021 μελέτης, προϋπολογισμού για την ομάδα αυτή 19.485,54€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ELECTROINVEST A.E. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 111-ΜΟΣΧΑΤΟ,ΥΠ/ΜΑ: Λ. 

ΠΑΤΡΩΝ 68 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 

 

  Δ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, 

που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση 

της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΟΜΑΔΑ 

2Α της με αριθ. 23/2021 μελέτης, προϋπολογισμού για την ομάδα αυτή 19.485,54€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καμτσιώρα Έλλη 

2. Τσίρτσης Λεωνίδας  

3. Γιαβάση Άννα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σαββανού Ελένη 

2. Παναγοπούλου Φωτεινή 

3. Σούκουλης Αντώνιος 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. 

  Ε.- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει την πιστώσεις του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2022 με ΚΑ 20.6662.0002 με το ποσό των 19.485,54€ (ΑΑΥ 405/2022). 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/105/2022 .- 

 

                                                                     Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 09-03-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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