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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvπής τoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Δήμoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Κoριvθίωvoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvριvθίωvθίωvvθίωv

Της 11-4-2022

       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,  μέσωv τηλεδιάσκεψης και  σύμφωνα με τις διατάξεις της

υπ'  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  18959/1-4-2022 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022 τεύχος  β΄)  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 Απριλίου 2022 και ώρα

6:00  έως  και  τη  Δευτέρα,  11  Απριλίου  2022  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.  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 11η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 9977/7-4-2022 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)Κυριαζής

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 31ου θέματος), 6)Κορδώσης

Χρήστος.

ΑΔΑ: 65ΝΨΩΛ7-5ΔΦ



 Α π ό ν τ ε ς 

       1)Πούρος Γεώργιος  (συνδέθηκε  κατά τη  συζήτηση του 2ου θέματος  ημερήσιας  διάταξης),

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης και

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας. 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 214  η  :   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επανάληψη

δημοπρασίας για τη μίσθωvση ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚoριvθίωvΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚoριvθίωvΑΙ ΒΑΣΙΚoριvθίωvΗΣ ΥΛΙΚoριvθίωvΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚoριvθίωvΗΤΙΚoριvθίωvΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚoριvθίωvΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚoριvθίωvΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΚoριvθίωvΣ ΠΕ ΚoριvθίωvΟΡΙΝΘΙΑΣ» υπενθυμίζει την υπ’αριθμ.

4/36/2022  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  Καθορισμού  όρων  διακήρυξης  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες της πράξης

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019  ΚΣ  ΠΕ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Σχετικά εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 3118/03-02-2022 αναλυτική διακήρυξη η οποία όρισε

προθεσμία υποβολής Αιτήσεων ενδιαφέροντος την 24-02-2022.

        Για την εν λόγω δημοπρασία υποβλήθηκαν εμπροθέσμως: η υπ’αριθμ.πρωτ. 4863/18-02-2022

αίτηση με συνημμένο  σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών της κ.Παναγοπούλου Αναστασίας του

Ιωάννη και  η υπ’αριθμ.  πρωτ.5539/24-02-2022 αίτηση-σφραγισμένος φάκελο δικαιολογητικών του

κ.Γκίλλα Α. Γεωργίου οι οποίες προωθήθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή προς έλεγχο καταλληλότητας

των προσφερόμενων ακινήτων.

         Ο Πρόεδρος ακολούθως θέτει υπ’όψιν των μελών το από 11-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής

εκτίμησης  ακινήτων  σύμφωνα  με  το  οποίο  και  οι  δύο  κατατεθείσες  προσφορές  απορρίφθηκαν.

Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης:

«Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  οίκοθεν  από  το  Δήμαρχο  εάν  δεν  παρουσιάσθηκε  σε  αυτήν

μειοδότης.

Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  κατόπιν  αποφάσεως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  όταν  α)το

αποτέλεσμα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  τα  αρμόδια  όργανα  λόγω  ασύμφορου  του  επιτευχθέντος

αποτελέσματος  ή  σφάλματος  περί  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας,  β)  μετά  την  κατακύρωση  της

δημοπρασίας  ο  τελευταίος  μειοδότης  αρνείται  να  υπογράψει  τα  πρακτικά  ή  και  όταν  μετά  την

κοινοποίηση  στον  τελευταίο  μειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας

αποφάσεως της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της

συμβάσεως.

Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του  Δημάρχου,  που  θα

αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων - προσφορών.»

ΑΔΑ: 65ΝΨΩΛ7-5ΔΦ



         Για τον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος εισηγείται την επανάληψη της δημοπρασίας για τη μίσθωση

ακινήτου  για  τις  ανάγκες  της  πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019  ΚΣ  ΠΕ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»  με  τους  ίδιους  όρους,  με  την  έκδοση  σχετικής

περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και

η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης

αιτήσεων – προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη αυτή. 

         Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. 3118/03-

02-2022 αναλυτική διακήρυξη, το από 11-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως

ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81 όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη

ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Την επανάληψη της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

με  την  έκδοση  περιληπτικής  διακήρυξης  του  Δημάρχου,  που  θα  αναφέρεται  στους  όρους  της

υπ’αριθμ. 3118/03-02-2022 αναλυτικής διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων – προσφορών, όπως ακριβώς και

αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/214/2022.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κoριvθίωvόρινθος, 20-4-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 65ΝΨΩΛ7-5ΔΦ
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