
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-9-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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 όπως ισχύει, 

συvεδρίασε σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 41993/23-9-2022 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 και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος 

(αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος 

ημερήσιας διάταξής), 4)Κορδώσης Χρήστος. 
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         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 583η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ματαίωση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όσον αφορά στην προμήθεια των ειδών των 

τμημάτων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 της με αριθμό 23/2021 μελέτης και της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

(αριθμός μελέτης 23/2021)» υπενθυμίζει στα Mέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ. 55/635/2021 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ.23/2021 μελέτης του Δήμου για την 

εν λόγω προμήθεια και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διεθνούς με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια. 

Δυνάμει της εν λόγω απόφασης  εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού και 

ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 27-01-2022.  Ο εν λόγω διαγωνισμός 

έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:151370. Κατόπιν, με την 

υπ'αριθμ. 55/636/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της εν λόγω  

προμήθειας.  

Με την 35/473/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της με αριθμό 

55/636/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021) ορίστηκαν ως Μέλη στην εν λόγω επιτροπή οι εξής: 

Τακτικά Μέλη 

1.Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,  

2.Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ 

3.Φωτεινή Παναγοπούλου, ΔΕ Διοικητικός 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ 

2.Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ  

3.Ευθύμιος Πέππας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με αριθμό πρωτ.: 39785/14-

09-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:  

 

Θέμα: Εισήγηση για ακύρωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού» της αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης για τα τμήματα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την αρ. 38518/24-12-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC009843677) για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού. 

2. Την αρ. 31014/29-07-2022 σύμβαση (AΔAM:22SYMV011065388) για την Ενεργειακή αναβάθμιση 

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων. 

3. Το αρ. 38849/10-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το οποίο ζητείται η εξαίρεση των τμημάτων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 20, 23, 24, 25.από την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της διακήρυξης με αρ. 

38518/24-12-2021, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτό 

4. Την από 13-09-2022 γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού του αρ.221 του ν.4412/2016, που 

διαβιβάστηκε μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 

στο Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

5. Το άρθρο 106 «Ματαίωση διαδικασίας» του ν. 4112/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

[…] 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
[…] β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή 
τον φορέα για τον οποίο, προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
[…] 4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το 
εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

6. Το άρθρο 221 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 

Εξουσιοδοτική διάταξη) του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι: [..] Στο πλαίσιο των διαδικασιών 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 

όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες: α) […] στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο 

θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

7. Το γεγονός ότι η εκτέλεση της σύμβασης για την Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα, 

8. To γεγονός ότι όλα τα φωτιστικά σώματα οδών και κοινοχρήστων χώρων θα αντικατασταθούν με 

Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led, οπότε οι συμβατικοί προς προμήθεια λαμπτήρες στην αρ. 

38518/2412-2021 διακήρυξη δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

9. Την εξέλιξη του διαγωνισμού βάσει της αρ. 38518/24-12-2021 Διακήρυξης για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού και το γεγονός ότι η αξιολόγηση των προσφορών της προμήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. 38518/24-12-2021 επιτρέπεται η κατάθεση 

προσφορών για τα εν λόγω τμήματα. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την ακύρωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με 
τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» της αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης για τα τμήματα 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, όπως αυτά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:  
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ΤΜΗΜΑ α/α του 

ενδεικτικού  

προϋπολογισμού 

της μελέτης 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτιμώμενη αξία 

προ  

ΦΠΑ (€) 

4 51 Λαμπτήρας led globe 12-14W 22.186,20 

5 52 Λαμπτήρας ΗQI σωληνωτός 250W 4.620,00 

6 53 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W 120,00 

7 54 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W 525.00 

8 55 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W 36.900,00 

9 56 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W 5.400,00 

10 57 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 250W 10.560,00 

11 58 Λαμπτήρας ατμών Νa σωληνωτός 250W 48.000,00 

12 59 Λαμπτήρας ατμών Νa σωληνωτός 150W 14.450,00 

13 60 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W 8.100,00 

14 61 Λαμπτήρας G12,150W 1.150,00 

15 62 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 

W 

612,00 

20 164 Λαμπτήρας LED 20W 126.462,00 

23 68 Προβολέας για λάμπα G12,150W 1.800,00 

24 69 Υποβρύχιοι προβολείς LED νια 

σιντριβάνι 

7.000,00 

25 70-87 Καλύμματα και εξαρτήματα φωτιστικών 76.691;90 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

364.577,10 

  ΦΠΑ 87.498,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

452.075,60 

Tα ανωτέρω είδη αφορούν σε:  
• Λαμπτήρες για φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χωρών (τμήματα 4-15, 20, 23-24) 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 287.885,20€ (χωρίς ΦΠΑ) 

• Καλύμματα και εξαρτήματα φωτιστικών (τμήμα 25), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 

76.691,90 € (χωρίς ΦΠΑ) .Δηλαδή το συνολικό ενδεικτικό ποσό των ειδών προς εξαίρεση 

προμήθειας, σύμφωνα με την αρ. 23/2021 μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και την αρ. 

38518/2021 σχετική Διακήρυξη, ανέρχεται στο ποσό των 364.577,10€ (προ ΦΠΑ), ήτοι 452.075,60 

(με ΦΠΑ). 

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

Σπυρίδων Πλατής 
 

Συνημμ.: 1. Το αρ. 38849/10-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Αυτεπιστασίας 

2. Την από 13-09-2022 γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού του αρ.221 του ν.4412/2016 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθμ. 38849/10-

09-2022 έγγραφο του Τμήματος Αυτεπιστασίας καθώς και το από 13-09-2022 έγγραφο της Επιτροπής 

αξιολόγησης των διαδικασιών του αρ.221 του ν.4412/2016 το οποίο έχει ως εξής:  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
Πληροφορίες: Επιτροπή Άρ.221 του Ν.4412/2016  Κοινοποίησ 
Έλλη Καμτσιώρα, Άννα Γιαβάση, Φωτεινή Παναγοπούλου  
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος  Δήμαρχ 
ΤΗΛ    : 27413 62838  Δήμου  
   
Θέμα: «ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  

Σχετ.:  1.  Η αρ. 38518/24.12.2021 Διακήρυξη του θέματος (ΑΔΑΜ:21PROC009843677)  

2. Το αρ. 38849/10.09.2022 έγγραφο του τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  

   
Σύμφωνα με το άρθρο 221 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη) του Ν. 4412/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι :  

[…..]  1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα 

που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) […..] στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
[…..]  

σας διαβιβάζουμε το αρ. 38849/10.09.2022 έγγραφο του τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, γνωμοδοτώντας θετικά για την προτεινόμενη εξαίρεση 

ειδών από την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, βάσει της αρ. 38518/2021 Διακήρυξης, ως 

αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. Παρακαλούμε για 

τις ενέργειές σας για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

  

Συνημμένα : το αρ. 38849/10.09.2022 έγγραφο του τμήματος Αυτεπιστασίας.  

  
Τα Μέλη της  Επιτροπής 

  
Έλλη Καμτσιώρα                    Άννα Γιαβάση                                    Φωτεινή Παναγοπούλου  
  

  
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την ματαίωση της διαδικασίας, 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 106 του ν. 4412/16 όπως ισχύουν, 

για την προμήθεια των ειδών των  τμημάτων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 της 

με αριθμό 23/2021 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη του ηλεκτρονικού 

ανοιχτού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151370 για 

τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 

733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2021) διότι οι οικονομικές και 
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τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και το έγγραφο της επιτροπής 

αξιολόγησης των διαδικασιών του αρθρ.221  του ν. 4412/2016 του εν λόγω διαγωνισμού . 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την αριθμ. 39785/14-09-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

του Δήμου, την από 13-09-2022 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών, το υπ. αριθμ. 

38849/10-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Αυτεπιστασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύουν, του Ν.4497/2017, όπως ισχύουν, του Ν. 4782/2021, όπως ισχύουν, και 

γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 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 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Ο. κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ψήφισε λευκό. Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος δήλωσε ότι απέχει από 

την ψηφοφορία)  

 

Α) Ματαιώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24 και 25 της με αριθμό 23/2021 μελέτης και της με αριθμό πρωτ. 

38518/24-12-2021 διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(αριθμός μελέτης 

23/2021) όπως αυτά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:  

ΤΜΗΜΑ α/α του 

ενδεικτικού  

προϋπολογισμού 

της μελέτης 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτιμώμενη αξία 

προ  

ΦΠΑ (€) 

4 51 Λαμπτήρας led globe 12-14W 22.186,20 

5 52 Λαμπτήρας ΗQI σωληνωτός 250W 4.620,00 

6 53 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W 120,00 

7 54 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W 525.00 

8 55 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W 36.900,00 

9 56 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W 5.400,00 

10 57 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 250W 10.560,00 

11 58 Λαμπτήρας ατμών Νa σωληνωτός 250W 48.000,00 

12 59 Λαμπτήρας ατμών Νa σωληνωτός 150W 14.450,00 
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13 60 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W 8.100,00 

14 61 Λαμπτήρας G12,150W 1.150,00 

15 62 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 

W 

612,00 

20 164 Λαμπτήρας LED 20W 126.462,00 

23 68 Προβολέας για λάμπα G12,150W 1.800,00 

24 69 Υποβρύχιοι προβολείς LED νια 

σιντριβάνι 

7.000,00 

25 70-87 Καλύμματα και εξαρτήματα φωτιστικών 76.691;90 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

364.577,10 

  ΦΠΑ 87.498,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

452.075,60 

Tα ανωτέρω είδη αφορούν σε:  

• Λαμπτήρες για φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χωρών (τμήματα 4-15, 20, 23-24) 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 287.885,20€ (χωρίς ΦΠΑ) 

• Καλύμματα και εξαρτήματα φωτιστικών (τμήμα 25), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 

76.691,90 € (χωρίς ΦΠΑ) .Δηλαδή το συνολικό ενδεικτικό ποσό των ειδών προς εξαίρεση 

προμήθειας, σύμφωνα με την αρ. 23/2021 μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και την αρ. 

38518/2021 σχετική Διακήρυξη, ανέρχεται στο ποσό των 364.577,10€ (προ ΦΠΑ), ήτοι 452.075,60 

(με ΦΠΑ). 

Η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης για την προμήθεια των ειδών των 

τμημάτων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 της με αριθμό 23/2021 μελέτης και 

της της με αριθμό πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) λαμβάνει χώρα διότι οι Οικονομικές και Τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης την εν λόγω προμήθειας άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει πολύ 

σύντομα η εκτέλεση της σύμβασης για την Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Κορινθίων και όλα τα φωτιστικά σώματα οδών και κοινόχρηστων χώρων θα αντικατασταθούν με 

Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led, οπότε οι συμβατικοί προς προμήθεια λαμπτήρες δεν θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

 

Β) Γνωστοποιεί  στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα 

στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/583/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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