
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 26 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 7-6-2022 

 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα την 

7η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από 

τηv υπ' αριθ. πρωτ. 18687/3-6-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει 

το τακτικό μέλος κ. Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 

προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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         ΑΠΟΦΑΣΗ 341η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Aνάθεση 

της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 

88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (υπ΄ αριθ. πρωτ. μελέτη 13908/15-5-2022) για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

17662/31-5-2022 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. 

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:  

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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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. 13908/13-5-2022 Μελέτη για την ανάθεση σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ. 
6. Για την υλοποίηση της προμήθειας έχουν εκδοθεί οι αρ. 15229/724/2022, ποσού 21.544,38€ (ΚΑ 
20.6662.0002), 15231/725/2022, ποσού 1.186,68€ (ΚΑ 20.6691.0001) & 15234/726/2022, ποσού 
66.028,46€ (20.6661.0001) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης . 
7. Το γεγονός ότι  η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια  κρίνεται πολύ σημαντική και επείγουσα 
για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού  του Τμήματος 
Αυτεπιστασίας, ως αυτή αποτυπώνεται στο αρ. πρωτοκόλλου 12922/6-5-2022 σχετικό έγγραφο, 
καθώς και του γεγονότος ότι η διαγωνιστική διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού βρίσκεται στο στάδιο 
της αξιολόγησης. 
8. 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 της  
ανωτέρω συμβάσης  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Σαββανού Ελένη  
2. Καμτσιώρα Έλλη  
3. Γιαβάση Άννα 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος 
2. Παναγοπούλου Φωτεινή 
3. Τσίρτης Λεωνίδας 

 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη. 

 
Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική  για την άμεση κάλυψη των 
αναγκών των  του Δήμου επειδή δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

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 προϋπολογισθείσας δαπάνης 88.759,52€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% η οποία θα βαρύνει τους  ΚΑ: 20.6662.0002, ΚΑ 
20.6691.0001 &  20.6661.0001 προϋπολογισμού έτους 2022, ως εξής: 

 

ΚΑ Α/Α Είδος 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

20/6661.00

01 
1 Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY) m 300 1,00 300,00 
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2 Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY) m 300 1,40 420,00 

  
 

3 
Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 
(ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) 

m 150 0,98 147,00 

  
4 

Καλώδιο Α05VV-U, 3X1,5 mm2 
(ΝΥΜ) 

m 150 1,24 186,00 

 5 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό m 150 0,52 78,00 

 6 Καλώδιο Ε1VV-R, 5X10 mm2, (NYY) m 660 8,00 5.280,00 

  
7 

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο 
κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) 

τεμ 1000 0,08 80,00 

  
8 Λαμπτήρας LED 20W  τεμ 4015 10,50 42.157,50 

  
9 Λαμπτήρας LED 30W  τεμ 215 16,80 3.612,00 

  
10 

Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 
(σε σειρές) 

τεμ 100 1,10 110,00 

  
11 

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 
(σε σειρές) 

τεμ 37 4,28 158,36 

  
12 

Κλέμενς για καλώδια των 25mm2 
(σε σειρές) 

τεμ 67 6,70 448,90 

 

13 Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας τεμ 3 7,00 21,00 

 
14 

Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με 
εφεδρεία 100h 

τεμ 10 25,00 250,00 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ 1  
(20/6661.0001) 

53.248,76 

20/6662.00

02 
15 

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα 
λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών 
πιέσεων ή μεταλλικών 
αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W 

τεμ 516 5,50 2.838,00 

  
16 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 

150W (Ε40) 
 τεμ 567 8,50 4.819,50 

  

17 
Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 
250W (Ε40) 

τεμ 800 12,00 9.600,00 

 

18 
Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός 
στεγανός τύπου σούκο 

τεμ 18 6,50 117,00 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ 2  
(20/6662.0002) 

17.374,50 

20/6691.00

01 
19 

Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 
χιλ 

τεμ 600 0,24 144,00 

  
20 Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ) τεμ 336 1,50 504,00 

  

21 

Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή 
ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm 
(πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 
20m(μήκος). 

τεμ 50 1,50 75,00 

 
22 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό m 450 0,52 234,00 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ 3 
(20/6691.0001) 

957,00 

   
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
(1+2+3) 

71.580,26 

     ΦΠΑ 24% 17.179,26 

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
88.759,52 
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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.  13908/2022 Μελέτη, Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΤΜ. Η/Μ 
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2. Σχέδιο Πρόκλησης. 
3. Οι  αρ. 15229/724/2022 (ΚΑ 20.6662.0002), 15231/725/2022 (ΚΑ 20.6691.0001) & 

15234/726/2022 (20.6661.0001) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων. 
 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η εν λόγω προμήθεια κρίνεται άκρως επείγουσα, για 

τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, και πως 

για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει η ανάθεση της εν θέματι σύμβασης 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 υπ΄ αριθ. πρωτ. 

17662/31-5-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου και τον πίνακα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄ αριθ. πρωτ. 13908/15-5-2022 μελέτης, που περιλαμβάνεται σε 

αυτήν, το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της ανάθεσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ανέρχεται στο ποσό των 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

  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 

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, 

προτείνει α)την 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 της εν 

λόγω δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), β)την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 13908/15-5-2022 μελέτη του 

Δήμου Κορινθίων δ)την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται στο σχέδιο 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, και ε)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. Σαββανού Ελένη  
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2. Καμτσιώρα Έλλη  

3. Γιαβάση Άννα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

2. Παναγοπούλου Φωτεινή 

3. Τσίρτης Λεωνίδας 

ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού και ως αντιπρόεδρος το 

τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έχει γίνει διαγωνισμός για 

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ο οποίος έχει κηρυχτεί άγονος προ μηνών κι έκτοτε δεν έχει γίνει 

προσπάθεια επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θα συμφωνήσει 

μόνο εάν η ανάθεση γίνει στον τελευταίο μειοδότη του προηγούμενου διαγωνισμού με τις τιμές του 

διαγωνισμού. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το ποσό της ανάθεσης είναι 

πολύ μεγάλο, πως θα έπρεπε να στείλουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και σε άλλους 

οικονομικούς φορείς και προτείνει η πρόσκληση, εκτός από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ELECTROINVEST A.E., να σταλεί και στους οικονομικούς φορείς Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ και ΔΕΜΕΝΤΗΣ 

Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη 

για την προμήθεια των ειδών του ηλεκτρολογικού υλικού, που αναφέρονται στην εισήγηση της 

υπηρεσίας, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, και πως συμφωνεί 

να σταλεί η πρόσκληση στους επιπλέον οικονομικούς φορείς και προτείνει στην επιτροπή να σταλεί 

η πρόσκληση και στους τρεις ως άνω αναφερόμενους οικονομικούς φορείς.   

 

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

Προέδρου, την την υπ΄ αριθ. πρωτ. 17662/31-5-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 13908/15-5-2022 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 του Προέδρου 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις έστω κι αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθ. πρωτ. 

13908/15-5-2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έχει συνταχθεί 

από την υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγο Μηχανικό, κι έχει 

θεωρηθεί από τον αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου 

Κορινθίων κ. Ιωάννη Τσολάκη, και ορίζει την με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια, διότι: 

λόγω του ότι η σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια κρίνεται πολύ σημαντική και 

επείγουσα για την άμεση αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού  

του Τμήματος Αυτεπιστασίας, καθώς και του γεγονότος ότι η διαγωνιστική διαδικασία ανοικτού 

διαγωνισμού βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης,  

δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή 

διαδικασία, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. 

Η ως άνω ανάθεση προϋπολογισθείσας δαπάνης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%), η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6662.0002, 20.6691.0001 και 20.6661.0001 

προϋπολογισμού έτους 2022, θα γίνει ως κάτωθι πίνακας: 

 

ΚΑ Α/Α Είδος 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

20/6661.00

01 
1 Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY) m 300 1,00 300,00 

  

2 Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY) m 300 1,40 420,00 

  

 
3 

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 
(ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) 

m 150 0,98 147,00 

  
4 

Καλώδιο Α05VV-U, 3X1,5 mm2 
(ΝΥΜ) 

m 150 1,24 186,00 

 
5 

Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, 
λευκό 

m 150 0,52 78,00 

 6 Καλώδιο Ε1VV-R, 5X10 mm2, (NYY) m 660 8,00 5.280,00 

  
7 

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο 
κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) 

τεμ 1000 0,08 80,00 

  
8 Λαμπτήρας LED 20W  τεμ 4015 10,50 42.157,50 

  
9 Λαμπτήρας LED 30W  τεμ 215 16,80 3.612,00 

  
10 

Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 
(σε σειρές) 

τεμ 100 1,10 110,00 

  
11 

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 
(σε σειρές) 

τεμ 37 4,28 158,36 

  
12 

Κλέμενς για καλώδια των 25mm2 
(σε σειρές) 

τεμ 67 6,70 448,90 

 

13 Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας τεμ 3 7,00 21,00 
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14 

Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με 
εφεδρεία 100h 

τεμ 10 25,00 250,00 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ 1  
(20/6661.0001) 

53.248,76 

20/6662.00

02 
15 

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα 
λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών 
πιέσεων ή μεταλλικών 
αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W 

τεμ 516 5,50 2.838,00 

  
16 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 

150W (Ε40) 
 τεμ 567 8,50 4.819,50 

  

17 
Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 
250W (Ε40) 

τεμ 800 12,00 9.600,00 

 

18 
Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός 
στεγανός τύπου σούκο 

τεμ 18 6,50 117,00 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ 2  
(20/6662.0002) 

17.374,50 

20/6691.00

01 
19 

Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 
χιλ 

τεμ 600 0,24 144,00 

  
20 Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ) τεμ 336 1,50 504,00 

  

21 

Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή 
ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm 
(πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 
20m(μήκος). 

τεμ 50 1,50 75,00 

 
22 

Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, 
λευκό 

m 450 0,52 234,00 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ 3 
(20/6691.0001) 

957,00 

   
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
(1+2+3) 

71.580,26 

     ΦΠΑ 24% 17.179,26 

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
88.759,52 

 

 

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

εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 

88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (υπ΄ αριθ. πρωτ. 13908/15-5-2022 μελέτη), με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τους όρους 

διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, η οποία θα αποσταλεί προς τους οικονομικούς 

φορείς με τις επωνυμίες: 1) ELECTROINVEST A.E. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΘΕΣ/ΚΗΣ 111-ΜΟΣΧΑΤΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ. ΠΑΤΡΩΝ 68 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ), 2) Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 1ο 

ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 

ΠΑΤΡΩΝ 138 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ) και 3) ΔΕΜΕΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 74 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ), 

ως εξής: 
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                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κόρινθος,      
                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ           
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.      Προς: 
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.       Όπως Πίνακας Διανομής. 
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Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος 
Πληροφορίες: Ά. Γιαβάση 
Τηλ.: 2741361082  
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». 
ΣΧΕΤ.: Η αρ.   13908/13-5-2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας – Τμήμα Η/Μ Έργων και 
Εγκαταστάσεων 
 
Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
υπηρεσίας έχουν  εκδοθεί οι  υπ’ αριθ. 15229/724/2022 (ΚΑ 20.6662.0002), 15231/725/2022 (ΚΑ 
20.6691.0001) & 15234/726/2022 (20.6661.0001) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων. Παρακαλούμε όπως 
υποβάλλετε την προσφορά σας εντός ……….  (…..) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στο Δήμο 
Κορινθίων υπόψη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: 

 
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς και θα περιέχει: 

o ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
o ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
o ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  

 
Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών: 
1.  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. 
 

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα).  
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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 …». 
 

3. 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….». 
 
4. 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. 
 
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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 

 
8. 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.   
 
9. Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων της παρ.1, του άρθρου 73, του ν. 4412/2016. 
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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 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. 
 

10. 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.  

 
11. 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  
Στην τεχνική τους προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (επί ποινή αποκλεισμού): 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και με όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 

2) Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά αν είναι σε 
γλώσσα πλην της Αγγλικής.  Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να 
επισυνάπτει τα απαραίτητα Data sheet/prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 
διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.   

Για τα κατατιθέμενα Prospectus/Data sheet, θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι αυτά είναι του κατασκευαστή.  
Ενδεικτικά :  

- από το λογότυπο του εμπορικού σήματος και του κατασκευαστή/εισαγωγέα/επίσημου αντιπροσώπου.  Εάν το 
λογότυπο και ο κατασκευαστής/εισαγωγέας/επίσημος αντιπρόσωπος είναι διαφορετικά, θα πρέπει να 
προκύπτει πως ο κατασκευαστής/εισαγωγέας/επίσημος αντιπρόσωπος έχει αυτήν την ιδιότητα (π.χ. 
εκχωρημένο δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος). 
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- αυτά να είναι υπογεγραμμένα (με φυσική ή ψηφιακή υπογραφή) από τον κατασκευαστή/ εισαγωγέα/επίσημο 
αντιπρόσωπό τους.  

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (και όχι απλές βεβαιώσεις) των οικονομικών φορέων ότι υπάρχει ταύτιση 
προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών με αυτών του κατασκευαστικού οίκου, μπορούν να γίνονται δεκτές 
ΜΟΝΟ στην περίπτωση των παρακάτω ειδών : 

 α/α 7.   Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) - 

 α/α 19.  Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ 

 α/α 20.  Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ) 

 α/α 21.  Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 
20m(μήκος). 

 α/α 10.  Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές) 

 α/α 11.  Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές) 

 α/α 12.  Κλέμενς για καλώδια των 25mm2 (σε σειρές) 

 α/α 13.  Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας 

 α/α 18.  Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο 

 α/α 14.  Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με εφεδρεία 100h 
Γι’ αυτά τα είδη δεν είναι απαραίτητο -αλλά ούτε και απαγορευτικό- να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια.   
 
Σημειώνεται ότι, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να επισυνάπτει οποιοδήποτε τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει (Data 
sheet/prospectus, τεχνικά φυλλάδια, κλπ), που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και το οποίο θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του κάθε προσφερόμενου είδους.  
Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο μπορούν να αναφέρονται, στους οποίους θα μπορεί η Επιτροπή να αποκομίσει και να εξετάσει 
όποια τεχνικά στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση κάθε προσφερόμενου είδους.  Αυτό θα γίνεται με μία 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (και όχι απλές βεβαιώσεις) του οικονομικού φορέα περί ακρίβειας των 
κατατειθέμενων εγγράφων (τεχνικών φυλλαδίων κλπ) και με την παραπομπή του σχετικού συνδέσμου.  

 

3. Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για τους παραγωγούς με τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου.   Ο κάθε 
υπόχρεος παραγωγός (όπως ορίζεται στην παράγραφο στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), όπως ισχύει), θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Αριθμό Μητρώου 
Παραγωγού, ο οποίος θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αλλά και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Ορισμός παραγωγού (παρ. 1.στ του άρθρου 3 της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)) : 
οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1) της αριθ. Ζ1-
496/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Πωλήσεις από απόσταση-Συγκριτική δι-αφήμιση-Προσαρμογή του 
ν.2251/1994….προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ….κλπ» (Β΄ 1545), το οποίο: 
i) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει 
τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 
εντός της ελληνικής επικράτειας, 
ii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται 
«παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i), 
iii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
iv) πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες 
πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. 
Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας, δεν θεωρείται 
«παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σημείων i) έως iv). 

4. Συμμόρφωση του κατασκευαστή με ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) για όποια είδη ζητείται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Η συμμόρφωση του κατασκευαστή με ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) θα αναφέρεται : 
στον κατασκευαστή και 
στη μονάδα παραγωγής του είδους. 
 

5. Συμμόρφωση CE για όποια είδη ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο μπορεί να αποδεικνύεται με: 

https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
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δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 
765/2008) ή 
πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα  

 
6. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHs για τα είδη του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 114/13 και της Οδηγίας 

2011/65/ΕΕ όπως προβλέπεται.  Η συμμόρφωση μπορεί να φαίνεται : 
Στη δήλωση συμμόρφωσης (CE) κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (ως ορίζεται στον 
Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή 
Στη δήλωση συμμόρφωσης (RoHs) κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή 
Σε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα  

a. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του Π.Δ. 114/13 
Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτει το παρόν 
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές  
2. Μικρές οικιακές συσκευές 
3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 
4. Καταναλωτικά είδη 
5. Είδη φωτισμού 
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού 
8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών 
10. Αυτόματοι διανομείς 
11. Άλλα είδη ΗΗΕ που δεν καλύπτονται από καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες 

 
Όσα είδη δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση συμμόρφωσης με την Οδηγία RoHs, θα δηλωθούν από τον υποψήφιο 
σε Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 
 

7. Βεβαίωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η ΄΄Εταιρεία κατασκευής΄΄ των ζητούμενων 
ειδών, δηλαδή θα αναφέρονται : 
1. το όνομα του κατασκευαστή και 
2. το όνομα της μονάδας παραγωγής του είδους,  
στην περίπτωση που αυτά τα δύο είναι διαφορετικά. 
 

8. Βεβαίωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται το ΄΄Εμπορικό σήμα΄΄ του προσφερόμενου 
είδους, το οποίο θα αναφέρει το λογότυπο/επωνυμία της εταιρείας, η οποία πωλεί ή μεταπωλεί εντός της 
ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό της σήμα, εξοπλισμό παραγόμενο από την ίδια ή και 
άλλους προμηθευτές.   
 

9. Βεβαίωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η ΄΄εγγύηση καλής λειτουργίας 
αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατασκευαστή΄΄ για τα ζητούμενα είδη.  Για όσα είδη δεν προβλέπεται στην 
αντίστοιχη τεχνική περιγραφή τους εγγύηση, η οποία αναφέρεται σε αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/κατασκευαστή, 
θα δίδεται η εγγύηση του οικονομικού φορέα.  
 

 
α. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο  “Τεχνικές Προδιαγραφές” της  Μελέτης με αρ.13908/2022, 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. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Θα περιέχει συμπληρωμένο το Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ . 
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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. 13908/2022 Μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
1 )ELECTROINVEST A.E. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 111-ΜΟΣΧΑΤΟ,ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΠΑΤΡΩΝ 68 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 
2) Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 1ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Π.Ε.Ο. 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 138 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 
3) ΔΕΜΕΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 74 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
Δ/νση Τ.Υ.Π.-ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
  Γ.- 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 

προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (υπ΄ αριθ. πρωτ. 13908/15-5-

2022 μελέτη), ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σαββανού Ελένη  

2. Καμτσιώρα Έλλη  

3. Γιαβάση Άννα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

2. Παναγοπούλου Φωτεινή 

3. Τσίρτης Λεωνίδας 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού και ως αντιπρόεδρος το 

τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα. 

        Οι αρμοδιότητες της παρούσης Επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  

της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις 

συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή 

υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και 

αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 
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απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, 

τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση 

και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 

έκπτωσης του αναδόχου.  

  Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος 

έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.   

  Επισημαίνεται ότι :  Ν.Σ.Κ. Γν. 120/2020: «α. Τα μέλη όλων των επιτροπών που εμπλέκονται στις 

διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών (μέλη 

επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, εξέτασης ενστάσεων και 

παρακολούθησης – παραλαβής), εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ια΄ και άρθρου 19 του ν. 3213/2003 

αντίστοιχα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα μέλη των παραπάνω διαγωνισμών επιτροπών δημοσίων 

έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Σχετική υποχρέωση δεν 

υπέχουν τα μέλη των επιτροπών απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του αντικειμένου 

τους που υπολείπεται των ως άνω ποσών. (…).  δ. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης των μελών επιτροπών με αντικείμενο συγκεκριμένο διαγωνισμό αρχίζει από 

την έκδοση της απόφασης ορισμού των μελών τους. Η ίδια υποχρέωση των μελών επιτροπών με 

αντικείμενο γενικά την διενέργεια διαγωνισμών ή τη σύναψη συμβάσεων του φορέα αρχίζει από την 

προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (…)». 

  Η παρούσα κοινοποιείται στα μέλη της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 

3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

  Δ.- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων με ΚΑ 

20.6662.0002, 20.6691.0001 και 20.6661.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 

Δήμου Κορινθίων (Α.Α.Υ. 724/2022, 725/2022, 726/2022).   

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/340/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 8-6-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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