
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 28 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 15-6-2022 

 

       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 15η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 20390/10-6-2022 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)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πούρος Γεώργιος, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

         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.   

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 362η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Aνάθεση 

υπηρεσιών για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 36.518,00€ (συμπερι-
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λαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθ. πρωτ. μελέτης 9550/5-4-2022) με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 221 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για 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». 

         Επίσης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1, Παρ.ια του Ν.3213/2003 ορίζεται 

ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και Δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων: «ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών 

διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από 

κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των 

οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των δημόσιων 

επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα 

χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε 

οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά 

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους 

οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών 

διαγωνισμών δημοσίων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου 

υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.» 

          Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ. πρωτ. 

18368/02-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  η οποία καθ’όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

  

ΘΕΜΑ: ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 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: 
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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:  […] β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ένα οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους 
κατωτέρω λόγους: 
 
αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης,  
ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,  
γγ προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 
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, 

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. 9550/5-4-2022 Μελέτη για την ανάθεση σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

6. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκδοθεί η αρ. 12638/673/2022, ποσού 36.518,00 (ΚΑ 

10.6266.0001) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

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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7. Την αρ. 39139/31-12-2021 σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ-

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, δήμου με τον οικονομικό φορέα NEUROPUBLIC A.E.  

8. Το αρ. πρωτοκόλλου 1790401-06-2022 έγγραφο της NEUROPUBLIC A.E. περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας του συνόλου των εφαρμογών λογισμικού οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Δήμο 

Κορινθίων.  

9. Την πρόταση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με τους 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. Παντελέων Ευδοκία 

2. Γιαβάση Άννα 

3. Παναγοπούλου Φωτεινή 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  
1. Σαββανού Ελένη 

2. Παπαδάς Σπυρίδων 

3. Ηλιάδη Γεωργία 

 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Παντελέων Ελένη. 
 

Το γεγονός ότι  η σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία  κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, και αφορά σε υπηρεσία η οποία μπορεί να παρασχεθεί κατ΄ 

αποκλειστικότητα από την NEUROPUBLIC A.E.  

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

δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2. (β. γγ.) και 32Α του Ν. 4412/2016 για την 

σύναψη δημόσιας σύμβασης: 

Υπηρεσίας για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 
36.518,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ: 10.6266.0001 
προϋπολογισμού έτους 2022, ως εξής: 
 

 

Α/
Α 

Είδος 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
 (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  
Χωρίς ΦΠΑ  

(€) 

Εργασία Ετήσιας Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού 
του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου ανά Ενότητα 
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1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1 
ΕΡΓΑΣΙ

Α 
4.000,00 4.000,00 

2 

Ολοκληρωμένο Οικονομικό 
Σύστημα ERP-OTA 
(Λογιστική και Οικονομική 
Διαχείριση) 

1 
ΕΡΓΑΣΙ

Α 
10.000,00 10.000,00 

3 Διαχείριση Εσόδων 1 
ΕΡΓΑΣΙ

Α 
8.450,00 8.450,00 

4 
Διαχείριση Αδειών 
Καταστημάτων 

1 
ΕΡΓΑΣΙ

Α 
2.000,00 2.000,00 

5 
Διαχείριση Ανθρώπινων 
Πόρων 

1 
ΕΡΓΑΣΙ

Α 
5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  29.450,00 

ΦΠΑ 24%  7.068,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.518,00 

 
 

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.  9550/2022 Μελέτη, Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ 
Τ.Π.Ε. 

2. Σχέδιο Πρόκλησης. 

3. Η  αρ. 12638/673/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων. 

Ο Αντιδήμαρχος  
 

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΗΣ 
 

        Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση 

της υπηρεσίας, θα πρέπει η επιλογή αναδόχου για την εν λόγω υπηρεσία, να πραγματοποιηθεί  με 

προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθώς η υπηρεσία  

κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και μπορεί να παρασχεθεί 

κατ΄ αποκλειστικότητα από την NEUROPUBLIC A.E., σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ.1790401-06-

2022 έγγραφο της NEUROPUBLIC A.E. περί πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου των εφαρμογών 

λογισμικού οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Κορινθίων. 

        Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου και τον 

πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ.9550/5-4-2022  μελέτης, που περιλαμβάνεται 

σε αυτήν, το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 36.518,00€ συμπ/νου 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ: 10.6266.0001 προϋπολογισμού έτους 2022.  
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        Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν 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 

NEUROPUBLIC A.E. και κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται: α)την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 9550/2022 μελέτης του Δήμου 

Κορινθίων,  β)την έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(β) και 32Α του Ν.4412/2016, για την σύναψη της εν 

λόγω δημόσιας σύμβασης γ)την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, και των 

όρων της διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρονται σε αυτήν και την αποστολή στον οικονομικό 

φορέα NEUROPUBLIC A.E., δ)την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της 

διαπραγμάτευσης με αναπληρωτές, η οποία θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε 

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

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παντελέων Ευδοκία 

2. Γιαβάση Άννα 

3. Παναγοπούλου Φωτεινή 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Σαββανού Ελένη 

2. Παπαδάς Σπυρίδων 

3. Ηλιάδη Γεωργία 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Παντελέων Ευδοκία. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.18368/02-06-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ’αριθμ. 

πρωτ.9550/2022 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

για την εν θέματι υπηρεσία, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το γεγονός ότι η υπηρεσία μπορεί να 

παρασχεθεί κατ’αποκλειστικότητα από την NEUROPUBLIC A.E., σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ. 

1790401-06-2022 έγγραφο της NEUROPUBLIC A.E. περί πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου 

των εφαρμογών λογισμικού οι οποίες είναι εγκατεστημένες στον Δήμο Κορινθίων,  τις διατάξεις των 

άρθρ. 32 και 32Α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 

ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων 

(άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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             Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 

9550/2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

προϋπολογισμού μελέτης 36.518,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία έχει συνταχθεί από 

τον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Σπυρίδωνα Παπαδά  Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής, έχει 

ελεγχθεί από την Προϊσταμένη Τμήματος κ.Παντελέων Ευδοκία, Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής,  

και έχει θεωρηθεί από τον αναπλ. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Δήμου Κορινθίων κ.Τσολάκη Ιωάννη, Μηχ/γο Μηχανικό, 

  Β.- Ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

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

αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2022, προϋπολογισμού μελέτης  36.518,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., διότι:  

       Σύμφωνα με 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:  […]β) εάν τα έργα, 

τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ένα οικονομικό φορέα για 

οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 

εκδήλωσης,  

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,  

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

         Επίσης, σύμφωνα με 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,   και  σύμφωνα με το 

υπ’αριθμ.πρωτ.1790401-06-2022 έγγραφο της NEUROPUBLIC A.E. περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

του συνόλου των εφαρμογών λογισμικού οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Κορινθίων,  

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

της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, προϋπολογισμού μελέτης 36.518,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) υπ’αριθμ. 9550/2022 μελέτη, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς και τους Όρους διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε 

αυτήν, η οποία θα αποσταλεί προς τον οικονομικό φορέα NEUROPUBLIC A.E.ως εξής: 
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                                                                                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Κόρινθος,           
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ.:       

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                  Α.Φ.Σ:  101/2022 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών             Προς:            
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32                                                               Όπως πίνακας διανομής 
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος 
Πληροφορίες: Α. Γιαβάση 
Τηλ.: 2741361082 
e-mail: a.giavasi@korinthos.gr 
 

   
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης για την  παροχή υπηρεσιών 
για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση». 
 

Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Για την κάλυψη της 
δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 12638/673/804/2021 
(ΑΔΑΜ:21REQ009829463, ΑΔΑ: 62ΨΑΩΛ7-3Τ5), απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων.  
Μαζί με την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου 
να γίνει η ανάθεση της εν θέματι υπηρεσίας: 
  
1. 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.   
 
2. Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων της παρ.1, του άρθρου 73, του ν. 

4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
2. 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, ή   
3. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  
4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα).  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό 
θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρει 
ένδειξη «Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης …». 
 
4. 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….». 
 
5. 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 
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για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  

 
6. 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.   
 
7. Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι υπηρεσία.   

Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet, από την οποία θα 
προκύπτουν η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και η 
συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι υπηρεσία με την αναγραφή των 
σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία 
μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. 
 
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 λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 
 
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

                                                 Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς 
 
 
                  Βασίλειος Νανόπουλος 
 
Συν.: Η αρ. πρωτ. 9550/2022 ΜΕΛΕΤΗ ΤΤΠΕ.. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
“NEUROPUBLIC A.E.”, 
Ταχ. Δ/νση: Σπηλιωτόπουλου και Μεθώνης 6, 
 Τ.Κ. 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Email:.f_konstas@neuropublic.gr 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
ΤΤΠΕ-ΔΤΥΠ 
 

          Δ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της εν λόγω διαπραγμάτευσης με τακτικά μέλη 

και τους αναπληρωτές αυτών, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα 

ανακύπτει κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης   ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παντελέων Ευδοκία 

2. Γιαβάση Άννα 

3. Παναγοπούλου Φωτεινή 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
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1. Σαββανού Ελένη 

2. Παπαδάς Σπυρίδων 

3. Ηλιάδη Γεωργία 

     Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Παντελέων Ευδοκία. 

           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 

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. 

 

  Ε.- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων με Κ.Α.: 

10.6266.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων,  ποσού 
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36.518,00 σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 9550/2022 μελέτης του 

Δήμου Κορινθίων (Α.Α.Υ. 12638/673/2022).   

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/362/2022.- 

 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΩΣΩΩΛ7-ΠΟΒ


		2022-06-24T11:33:36+0300
	Athens




