
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 17 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-4-2022 

 

       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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 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, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 18 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’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα την 18η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 14:00, 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. πρωτ. 10842/14-4-2022 

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 επτά (7) μέλη κι 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)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε 

μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος). 
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 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας, 2)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης).  

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 230η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

εφαρμογής της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 για την 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 

γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής»» θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την από 13-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του 

Ν.4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του Ν.Π. «Κέντρο 

Κοινωνικής Πολιτικής»  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Ότι η Οικονομική Επιτροπή [...]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,.[…] 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 [..] 

(άρθρο 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010). 

2. Την παρ. 10 του άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «10. Κατά 

παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος 

Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 

ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 

για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 

υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη 

παροχή υπηρεσιών». 

3. Την αρ.3/11543/26-05-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ανάδειξη 

προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών 

τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, 

καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού»  

4. Το αρ. 5736/25-02-2022 έγγραφο του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής» με το οποίο 

γνωστοποιήθηκε στο Δήμο επικείμενη εξάντληση των ποσοτήτων φρέσκου γάλακτος 

δυνάμει της αρ. 557/2021 σύμβασης του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής».  

5. Το αρ.7267/15-03-2022 έγγραφο του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής» με αίτημα για νέα 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος για δικαιούχους εργαζόμενους του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής». 
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6. Το αρ. 10509/13-04-2022 έγγραφο του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής» με το οποίο 

ζητήθηκε να προβλεφθεί η χορήγηση γάλακτος και σε εποχικούς δικαιούχους 

εργαζόμενους, που θα προσληφθούν στο προσεχές διάστημα. 

7. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 35.000,00€ στον ΚΑΕ 15-6063.001 

του Π/Υ έτους 2022 του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής». 

8. Το γεγονός ότι η ετήσια εκτιμώμενη αξία του συνόλου των τμημάτων για προμήθεια 

τροφίμων για το Δήμο Κορινθίων και για το σύνολο των Νομικών Προσώπων του ξεπερνά 

το άνω όριο (διεθνής διαγωνισμός) των 215.000,00€ σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες 

του Δήμου, όπως η μελέτη με αρ. 26/2018, συνολικού προϋπολογισμού 661.028,28€ προ 

ΦΠΑ για δύο έτη.   

9. Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας γάλακτος για το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής» προϋπολογίζεται σε 27.104,00 € προ ΦΠΑ 

 

και προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος για εργαζόμενους δικαιούχους του Νομικού 

Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής»,  

 

Εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση της εφαρμογής της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, καθώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρέκκλισης, ήτοι η αξία του υπό ανάθεση 

τμήματος (27.104,00€) για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων δικαιούχων του Ν.Π. «Κέντρο 

Κοινωνικής Πολιτικής» είναι: (Α) μικρότερη από 80.000,00€ και (Β) δεν υπερβαίνει 20% της 

συνολικής ετήσιας προεκτιμώμενης αξίας όλων των τμημάτων της προμήθειας τροφίμων για το 

Δήμο Κορινθίων και των Νομικών Προσώπων του (< 215.000,00€Χ 20% = 43.000,00€). 

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της εφαρμογής της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του 

ν.4412/2016 για αξία υπό ανάθεση τμήματος 27.104,00€, προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος σε 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για εργαζόμενους δικαιούχους του νομικού 

προσώπου του Δήμου Κορινθίων «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής» με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 

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

Προέδρου, την από 13-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, τις 

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

ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και 

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει την εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, καθώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρέκκλισης, ήτοι η αξία του υπό ανάθεση 

τμήματος (27.104,00€) για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων δικαιούχων του Ν.Π. «Κέντρο 

Κοινωνικής Πολιτικής» είναι: (Α) μικρότερη από 80.000,00€ και (Β) δεν υπερβαίνει 20% της 
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συνολικής ετήσιας προεκτιμώμενης αξίας όλων των τμημάτων της προμήθειας τροφίμων για το 

Δήμο Κορινθίων και των Νομικών Προσώπων του (< 215.000,00€Χ 20% = 43.000,00€), 

προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος για εργαζόμενους δικαιούχους του Νομικού 

Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό 

της παρούσης. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/230/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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