
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 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 

2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 

1/2022) και ανάθεση της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθ. 15/212/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 1/2022 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό 

επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας, και καθορίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

της τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας.  Δυνάμει της ανωτέρω 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 12874/6-5-2022 διακήρυξη 

διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών η 23-5-2022. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 160485. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 26-5-2022 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, η οποία ορίστηκε με την 

αριθ. 15/213/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει 

ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 
ΓΙΑ την υπηρεσία με τίτλο: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Στην Κόρινθο, την 26-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 15/213/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
αποτελούμενη από : 1. ΑΝΝΑ ΓΙΑΒΑΣΗ, πρόεδρος,  2. ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ αντιπρόεδρος, Τακτικό 
Μέλος, 3. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τακτικό μέλος, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον με συστημικό αριθμό   160485   ηλεκτρονικό διαγωνισμό της  
αρ. 12874/06-05-2022 διακήρυξης του Δήμου για την υπηρεσία με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισθείσας δαπάνης  
86.375,00€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
  

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα  

2. Αντιπρόεδρος  Σαββανού Ελένη  

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος  
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 12874/06-05-2022 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ 
ΕΤΟΥΣ 2022» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 160485. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 23-05-2022 και ώρα 
14:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  είναι η 26η-05-2022 και ώρα 10:00.  
 
Στον διαγωνισμό  δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά εισηγείται: 
 
Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
Β) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 
 

Κατόπιν θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 18376/2-6-2022 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 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 , 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. 
 

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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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. 15/212/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α)  περί έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών, των τευχών δημοπράτησης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρ. 1/2022 
Μελέτης και β) καθορισμού των όρων της διακήρυξης της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022. 
6. Την αρ. 15/213/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε  τριμελής  
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του διαγωνισμού κάτω των 
ορίων της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022». 
7. Την αρ. πρωτ. 12874/06-05-2022 αναλυτική διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022»,  προϋπολογισμού 107.105,00€ με ΦΠΑ 24%. 
8. Το αρ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον 
χειριστή του Διαγωνισμού, και σύμφωνα με το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
9. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 7-Υποχρεώσεις 
εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και 
διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού και άρθρο 17-Κυρώσεις. 
10. Το αρ. 2131.16/2708/2021 έγγραφο Λ/χ Κορίνθου με το οποίο η παραλία ΚΑΛΑΜΙΑ 
χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη ακτή  με μήκος χιλίων (1000)  μέτρων και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να τηρεί τις προδιαγραφές του Π.Δ 71/2020 ΦΕΚ166/Α/31.8.2020). 
11. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχουν εκδοθεί οι  με αρ. πρωτ. 8921/30-03-2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ010290264/30-03-2022, ΑΔΑ 6ΘΓ7ΩΛ7-Π6Τ) • με αρ. πρωτ. 8919 /30-03-2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ010290264/30-03-2022, ΑΔΑ 9Μ84ΩΛ7-ΨΤΚ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβαν α/α 585 και 586 καταχώρησης στο 
μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Κορινθίων 
 

Προτείνονται: 
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1 Η έγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
2. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονο και η ακύρωση αυτού. 
 
3. Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 παρ. 2(α), χωρίς ουσιαστική τροποποίηση των όρων 
του διαγωνισμού, για την σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη 
της ακτής Καλάμια, προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.105,00€, ως κάτωθι πίνακας: 
 

ΟΜΑΔΑ 1 Υλοποίηση υπηρεσίας για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης ακτής «Καλάμια» 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝ

Η ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ. 

24% 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑ

ΝΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ  

1  

Δαπάνες ναυαγοσωστών , χειριστή ταχυπλόου. 

μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές για 

προσωπικό  8 ατόμων  την θερινή περίοδο από 

01-06-2022 έως 30-09-2022   

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 48900 €  48900 11.736 60.636 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ 1 48900 11.736 60.636 

2 

Μίσθωση υπηρεσιών Επαγγελματικού , 

μηχανοκίνητου, πνευστού, μικρού ταχύπλοου 

σκάφος ,ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) 

μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) 

ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική 

μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 

εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την 

κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών 

του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι 

γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, 

μπλε απόχρωσης. Στην εκτίμηση κόστους  

συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα , τα λιπαντικά 

και η συντήρησή του  

Αφορά την θερινή περίοδο από 01-06-2022 

έως 30-09-2022  .  

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 12.200 12200 2928 15128 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ 2 12200 2928 15128 

3 i 

Διάφορες   δαπάνες    (φαρμακευτικός 

εξοπλισμός,  αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή 

με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και 

βρεφών, διασωστικός εξοπλισμός, ειδικές 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως) 

Λειτουργικές δαπάνες εξοπλισμού 

(αντικατάσταση – φθορές - απώλειες του 

μηχανολογικού εξοπλισμού , ασφαλιστική 

κάλυψη λοιπά συναφή τέλη και φόροι) 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
3 1475 € 4425 1062 5487 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ 3 4425 1062 5487 

4 

Μίσθωση  Υπηρεσιών τεσσάρων  4 μικρών 

μηχανοκίνητων πλωτών  όπως αυτά 

περιγράφονται  : 

Ανά  ναυαγοσώστη,   θα   διαθέτουν   από   

ένα   μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό 

σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών 

μέτρων και τριάντα (3,30)  εκατοστών, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
4 1837,50 € 7350 1764 9114 

ΑΔΑ: 9ΤΧΕΩΛ7-7ΕΔ



Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για 

την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των 

πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επίσης θα 

είναι διαθέσιμο για όλη την ακτή ένα 

επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον 

δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα 

(80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, 

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα 

προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. 

Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. .  Αφορά  

την θερινή περίοδο στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα , τα λιπαντικά 

και η συντήρησή τους 

 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ  4 7350 1764 9114 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  Κ.Α. 02.15.6262.0001 72875 € 17490 90365 

ΟΜΑΔΑ 2 Μίσθωση πλωτού εξοπλισμού βάση του άρθρου 7 περ. 2 του ΠΔΑ 71/2020  

(CPV:60650000-9)   
   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 30-09-2022 - 

Μ.Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ. 

24% 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝ

Η ΜΕ 

ΦΠΑ 

24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ  

1 i 

Α) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 
ταχύπλοο σκάφος ,ολικού μήκους τουλάχιστον 
πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό 
(100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα 
προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο 
μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και 
αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE 
ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης για την θερινή περίοδο . 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 12200 12200 2928 15128 

2 ii 

Β) Υπηρεσίες  Οριοθέτησης της εποπτευόμενης  

γεωγραφικής περιοχής του Δήμου από το ταχύπλοο : 

«Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, 
κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς 
ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, 
σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση 
δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, 
οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων 
από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από 
και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της 
υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της 
περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την 
τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, 
χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος   δεξιά και κυλινδρικού 
σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την 
ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση 
τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον»  

. Αφορά την θαλάσσια Γεωγραφική Περιοχή Εποπτείας του 
Δήμου . Συμπεριλαμβάνεται η εργασία μεταφοράς ,  
τοποθέτησης αλλά και απομάκρυνσης  μετά το πέρας  της 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 1300 1300 312 1612 

ΑΔΑ: 9ΤΧΕΩΛ7-7ΕΔ



θερινής περιόδου , των υλικών επισήμανσης .  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 cpv (60650000-9)  Κ.Α. 02.35.7135.0006 13500 € 3240 16.740 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  Κ.Α. 02.15.6262.0001+ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  Κ.Α. 02.35.7135.0006 86375€ 20730 

107.105 

 

4. Η έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης με αποδέκτη τον οικονομικό φορέα Μπινιάρη Δημήτριο, στον 
οποίο όπως προκύπτει από τα αρχεία των Συμβάσεων του Τμήματος έχει ανατεθεί η υπηρεσία 
Ναυαγοσωστικής κάλυψης της ακτής Καλάμια για δύο συνεχή έτη (2020 και 2021) και έχει εκτελεστεί 
σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις καλώς και εμπρόθεσμα. Η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε 
περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει και τυχόν λοιπούς οικονομικού φορείς ως  αποδέκτες 
της εν λόγω πρόσκλησης. 
 
5. Ως επιτροπή διαπραγμάτευσης προτείνονται τα μέλη τα οποία είχαν οριστεί με την αρ. 
15/213/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:  
 
Τακτικά Μέλη : 
1. Άννα Γιαβάση. Δομικών Έργων ΔΕ  
2. Αντώνιος Σούκουλης, Διοικητικός ΔΕ  
3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  
 
Αναπληρωματικά Μέλη:  
1. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ  
2. Γαρυφαλλιά Χριστοπούλου, ΠΕ Οικονομικός – Λογιστικός  
3. Γεωργία Ηλιάδη, Διοικητικός ΔΕ  
 
Ως Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Άννα Γιαβάση και ως αντιπρόεδρος το 
τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού. 
 
ΣΥΝ.: 

1. Πρακτικό 1 Επιτροπής Διαγωνισμού. 
2. Η αρ. 12874/2022 διακήρυξη και το Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 1/2022 Δ/νσης Τοπικής 

Ανάπτυξης, Τμήμα Τουρισμού και Ενημέρωσης Καταναλωτή. 
3. Η αρ. 213/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – ορισμού Επιτροπής διαγωνισμού.  
4. Σχέδιο Πρόκλησης. 
5. Οι αρ. 8919/586/20222 και 8921/585/2022  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

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

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

τους παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι ο σχετικός διαγωνισμός υπήρξε άγονος, 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. 18376/2-6-2022 εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄ αριθ. 

1/2022 μελέτης, που περιλαμβάνεται σε αυτήν, το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της ανάθεσης για 

την υπηρεσία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 

ανέρχεται στο ποσό των 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

ΑΔΑ: 9ΤΧΕΩΛ7-7ΕΔ



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

την σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ως άνω υπηρεσίας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αγ. Νικολάου 45, Κόρινθος), στον οποίο, όπως προκύπτει από τα αρχεία των 

Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ανατεθεί η υπηρεσία 

Ναυαγοσωστικής κάλυψης της ακτής Καλάμια για δύο συνεχή έτη (2020 και 2021) και έχει 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις καλώς και εμπρόθεσμα. 

  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 του από 26-5-2022 με αριθμό 1 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, β)την κήρυξη του διαγωνισμού ως 

άγονου και την ματαίωση αυτού, γ)την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 παρ. 2(α), χωρίς 

ουσιαστική τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, για την σύναψη της εν λόγω δημόσιας 

σύμβασης για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη της ακτής Καλάμια, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δ)την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, όπως 

αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 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. Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ  

2. Αντώνιος Σούκουλης, Διοικητικός ΔΕ  

3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ  

2. Γαρυφαλλιά Χριστοπούλου, ΠΕ Οικονομικός – Λογιστικός  

3. Γεωργία Ηλιάδη, Διοικητικός ΔΕ  

ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Άννα Γιαβάση και ως αντιπρόεδρος το 

τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού. 

 

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

Προέδρου, το από 26-5-2022 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, την 

την υπ΄ αριθ. πρωτ. 18376/2-6-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ΄ αριθ. 1/2022 

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

ΑΔΑ: 9ΤΧΕΩΛ7-7ΕΔ



υπηρεσία, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 12874/6-5-2022 διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων, 

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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει το από 26-5-2022 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022), με ανάθεση με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον 

αριθμό 160485, το οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.   

  Β.- Κηρύσσει άγονο και ματαιώνει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που έλαβε αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 160485, για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 

ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

(αριθμός μελέτης 1/2022), διότι στον εν λόγω διαγωνισμό δεν κατατέθηκε προσφορά. 

  Γ.- Επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της υπ΄ αριθ. 1/2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 

107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και ορίζει την με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 παρ. 2(α), χωρίς ουσιαστική τροποποίηση 

των όρων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 12874/6-5-2022 διακήρυξης διαγωνισμού, επιλογή αναδόχου για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, διότι: 

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

για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτής Καλάμια στην πόλη της 

Κορίνθου για το έτος 2022 λόγω α)των οριζόμενων στο Π.Δ. 71/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 

7-Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη 

ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού και άρθρο 17-Κυρώσεις, β)του υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 2131.16/2708/2021 εγγράφου Λ/χ Κορίνθου, με το οποίο η παραλία ΚΑΛΑΜΙΑ 

χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη ακτή με μήκος χιλίων (1000) μέτρων κι ως εκ τούτου θα πρέπει 

να τηρεί τις προδιαγραφές του Π.Δ 71/2020 ΦΕΚ166/Α/31.8.2020), γ)του γεγονότος ότι ο ανοικτός 
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ηλεκτρονικός διαγωνισμός, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 160485, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της εν λόγω 

υπηρεσίας απόβηκε άγονος, καθώς δεν κατατέθηκε κάποια προσφορά, 

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

ανοιχτής διαδικασίας, 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 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) θα 

γίνει ως κάτωθι πίνακας: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 Υλοποίηση υπηρεσίας για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης ακτής «Καλάμια» 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Μ.Μ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑ

ΝΗ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ. 

24% 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑ

ΝΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ  

1  

Δαπάνες ναυαγοσωστών , χειριστή 

ταχυπλόου. μισθοδοσία και εργοδοτικές 

εισφορές για προσωπικό  8 ατόμων  την 

θερινή περίοδο από 01-06-2022 έως 30-09-

2022   

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠ

Η 1 48900 €  48900 11.736 60.636 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ 1 48900 11.736 60.636 

2 

Μίσθωση υπηρεσιών Επαγγελματικού , 

μηχανοκίνητου, πνευστού, μικρού ταχύπλοου 

σκάφος ,ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) 

μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό 

(100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε 

Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με 

εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά 

πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, 

για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των 

πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, 

είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Στην 

εκτίμηση κόστους  συμπεριλαμβάνονται τα 

καύσιμα , τα λιπαντικά και η συντήρησή του  

Αφορά την θερινή περίοδο από 01-06-2022 

έως 30-09-2022  .  

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠ

Η 

1 12.200 12200 2928 15128 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ 2 12200 2928 15128 

3 i 

Διάφορες   δαπάνες    (φαρμακευτικός 

εξοπλισμός,  αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή 

με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και 

βρεφών, διασωστικός εξοπλισμός, ειδικές 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως) 

Λειτουργικές δαπάνες εξοπλισμού 

(αντικατάσταση – φθορές - απώλειες του 

μηχανολογικού εξοπλισμού , ασφαλιστική 

κάλυψη λοιπά συναφή τέλη και φόροι) 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠ

Η 

3 1475 € 4425 1062 5487 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ 3 4425 1062 5487 

4 

Μίσθωση  Υπηρεσιών τεσσάρων  4 μικρών 

μηχανοκίνητων πλωτών  όπως αυτά 

περιγράφονται  : 

Ανά  ναυαγοσώστη,   θα   διαθέτουν   από   

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠ

Η 

4 1837,50 € 7350 1764 9114 
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ένα   μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό 

σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών 

μέτρων και τριάντα (3,30)  εκατοστών, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, 

για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των 

πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επίσης 

θα είναι διαθέσιμο για όλη την ακτή ένα 

επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον 

δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον 

ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) 

θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με 

τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, 

εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη 

ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. .  

Αφορά  την θερινή περίοδο στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα , τα 

λιπαντικά και η συντήρησή τους 

 

 (CPV: 92332000-7) ΣΥΝΟΛΟ  4 7350 1764 9114 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  Κ.Α. 02.15.6262.0001 72875 € 17490 90365 

ΟΜΑΔΑ 2 Μίσθωση πλωτού εξοπλισμού βάση του άρθρου 7 περ. 2 του ΠΔΑ 71/2020  

(CPV:60650000-9)   
   

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 30-09-2022 - 

Μ.Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ. 

24% 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝ

Η ΜΕ 

ΦΠΑ 

24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ  

1 i 

Α) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 
ταχύπλοο σκάφος ,ολικού μήκους τουλάχιστον 
πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό 
(100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα 
προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο 
μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και 
αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE 
ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης για την θερινή περίοδο . 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠ

Η 

1 12200 12200 2928 15128 

2 ii 

Β) Υπηρεσίες  Οριοθέτησης της εποπτευόμενης  

γεωγραφικής περιοχής του Δήμου από το ταχύπλοο : 

«Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, 
κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς 
ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, 
σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση 
δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, 
οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων 
από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από 
και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της 
υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της 
περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την 
τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, 
χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος   δεξιά και κυλινδρικού 

ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠ

Η 

1 1300 1300 312 1612 
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σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την 
ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση 
τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον»  

. Αφορά την θαλάσσια Γεωγραφική Περιοχή Εποπτείας του 
Δήμου . Συμπεριλαμβάνεται η εργασία μεταφοράς ,  
τοποθέτησης αλλά και απομάκρυνσης  μετά το πέρας  της 
θερινής περιόδου , των υλικών επισήμανσης .  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 cpv (60650000-9)  Κ.Α. 02.35.7135.0006 13500 € 3240 16.740 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  Κ.Α. 02.15.6262.0001+ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  Κ.Α. 

02.35.7135.0006 

86375€ 20730 

107.105 

 

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

υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 

προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022), με 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τους όρους 

διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, η οποία θα αποσταλεί προς τον στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αγ. Νικολάου 45, Κόρινθος), ως εξής: 

 

                                                                                                                                                 
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κόρινθος,          
                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ          Α.Φ.Σ.: 118//2022 
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.      Προς: 
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.       Όπως Πίνακας Διανομής. 
 
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32 
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος 
Πληροφορίες: Α. ΓΙΑΒΑΣΗ 
Τηλ.: 27413 61082 
e-mail: a.giavasi@korinthos.gr 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
Σχετ.: Η αρ. 14874/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  
 
Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – Μελέτη 1/2022, οι 
οποίοι καθορίστηκαν με την αρ. 212/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η διακήρυξη έλαβε τον αρ. 160485 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Με την αρ. ..…./2022 Α.Ο.Ε. αποφασίστηκε και η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 τουν Ν. 
4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  λόγω άγονου διαγωνισμού για την 
ανάθεσή της, χωρίς ουσιαστική τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού. 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν  εκδοθεί οι αρ. 8919/586/20222 και 8921/585/2022  
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.  
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι        /……/2022 ημέρα …………….. και ώρα  ….. : ….. μ.μ. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την …/…./2022, ημέρα 
…………και ώρα …:….. μ.μ.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 12874/06-05-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010504730). 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 
                                         Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς 

 
 
                                Βασίλειος Νανόπουλος 
 

Συν.: Η αρ. 12874/2022  Διακήρυξη Δήμου. 
         Η αρ. ……../2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Νικολάου 45, 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Τ.Κ. 20131 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης 
 
  Ε.- 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 υπηρεσία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 

ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

(αριθμός μελέτης 1/2022), ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ  

2. Αντώνιος Σούκουλης, Διοικητικός ΔΕ  

3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ  

2. Γαρυφαλλιά Χριστοπούλου, ΠΕ Οικονομικός – Λογιστικός  

3. Γεωργία Ηλιάδη, Διοικητικός ΔΕ  

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Άννα Γιαβάση και ως αντιπρόεδρος το 

τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού. 

        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 
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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 

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. 

  ΣΤ.- Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 15/6162.0001 και 35/7135.0006 σχετικές 

πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων.   

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις:  

•με αριθ. πρωτ. 8921/30-03-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010290264/30-03-2022, ΑΔΑ 6ΘΓΩΛ7-Π6Τ)  

•με αριθ. πρωτ. 8919 /30-03-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010290264/30-03-2022, ΑΔΑ 9Μ84ΩΛ7-ΨΤΚ) 

για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και 

έλαβαν α/α 585 και 586 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 

Πληρωμής του Δήμου Κορινθίων. 
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/341/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 8-6-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

Επισυνάπτεται το από 26-5-2022 με αριθμό 1 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 

ΓΙΑ την υπηρεσία με τίτλο: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Στην Κόρινθο, την 26-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών 
του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
15/213/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από : 1. ΑΝΝΑ ΓΙΑΒΑΣΗ, πρόεδρος,  2. ΣΑΒΒΑΝΟΥ 
ΕΛΕΝΗ αντιπρόεδρος, Τακτικό Μέλος, 3. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τακτικό μέλος, προκειμένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον με συστημικό αριθμό   160485   ηλεκτρονικό διαγωνισμό της  αρ. 
12874/06-05-2022 διακήρυξης του Δήμου για την υπηρεσία με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισθείσας δαπάνης  86.375,00€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 107.105,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
  

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα  

2. Αντιπρόεδρος  Σαββανού Ελένη  

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 12874/06-05-2022 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022» και το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 160485. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν η 23-05-2022 και ώρα 14:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  είναι η 26η-05-2022 και ώρα 10:00.  
 
Στον διαγωνισμό  δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά εισηγείται: 
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Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
Β) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου. 
 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

 Η Επιτροπή 
Άννα Γιαβάση                                              Ελένη Σαββανού                          Αντώνιος Σούκουλης 
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