
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2022 

 

        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 αριθμ. 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 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 44990/7-10-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 

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

Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 7)Κορδώσης Χρήστος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου  θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 2)Ζώγκος Ανδρέας.   
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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, συνδέθηκε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 620η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

απόφασης Δημάρχου περί μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής 

προσφορών του δημόσιου ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 867.595,44€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 12/2022) με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 

διαγωνισμού 38200/7-9-2022» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 58 

παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο: «2. Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης 

απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών την Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ. 

44362/05.10.2022  εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου , η οποία έχει ως εξής:       

<< Θέμα: Έγκριση της αρ. 44039/04-10-2022 απόφασης Δημάρχου περί μη μετάθεσης της 
καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών του δημόσιου ανοικτού 
άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «Ψηφιακή 
αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» με αρ. 38200/07-09-2022 

 
Σχετ.: 1. Η αρ. 44039/04-10-2022 απόφαση Δημάρχου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την αρ. 37/507/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων, έγκρισης 
τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, του ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση “Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός 
Δήμου Κορινθίων”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 867.595,44 € συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 24%. 
 

2. Το με ΑΔΑΜ: 21PROC011199221/07-09-20222 Τυποποιημένο έντυπο Προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. 
 

3. Την αρ. 38200/07-09-2022 Διακήρυξη Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε η 7η Οκτωβρίου 
2022, ώρα 14:00, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση “Ψηφιακή αναβάθμιση και 
μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων”. 
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4. Το από 29-09-2022 αίτημα του οικονομικού φορέα «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Α.Ε.» μέσω του συστήματος Επικοινωνίας στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 
(συστημικοί αριθμοί: 170763 και 170764) για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών για τα Τμήματα Α και Β του διακήρυξης. 
 

5. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
και της παρ.3 του άρθρου 60 του ν.4412/2017 για την μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό. 
 

6. Το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο: «2. 
Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών 
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για 
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την 
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της αρ.  44039/04-10-2022 απόφασης Δημάρχου περί μη μετάθεσης της 
καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών του δημόσιου ανοικτού άνω των 
ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση και 
μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» με αρ. 38200/07-09-2022 

 
.Συνημμ.:   

1. Το από 29-09-2022 αίτημα του οικονομικού φορέα «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Α.Ε.». 

2. Η αρ. 44039/04-10-2022 απόφαση Δημάρχου.>> 
3.  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα συνημμένα στην ανωτέρω 

εισήγηση έγγραφα, το από 29-09-2022 αίτημα του οικονομικού φορέα «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα 

Τμήματα Α και Β της διακήρυξης για την δημόσια σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση και 

μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» και την υπ. αριθμ. 44039/04-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ0ΩΛ7-3ΙΞ) 

απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Τμήμα: Προμηθειών και Υπηρεσιών 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ     : 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   : Ε. Σαββανού 
ΤΗΛ                       : 2741361009 
email.:  e.savanou@korinthos.gr 
 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Κόρινθος,   
Αρ. πρωτ. :  

 
 
 

Πίνακας αποδεκτών 
 

AΦΣ: 009/2021 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση περί μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
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δημόσια σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» με αρ. 
38200/07-09-2022» 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. την αρ. 37/507/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων, 
έγκρισης τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, του ανοικτού, διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση “Ψηφιακή αναβάθμιση και 
μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας 867.595,44 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

 
2. Το με ΑΔΑΜ: 21PROC011199221/07-09-20222 Τυποποιημένο έντυπο Προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. 
 

3. Την αρ. 38200/07-09-2022 Διακήρυξη Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε η 7η Οκτωβρίου 
2022, ώρα 14:00, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση “Ψηφιακή αναβάθμιση και 
μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων”. 
 

4. Το από 29-09-2022 αίτημα του οικονομικού φορέα «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Α.Ε.» μέσω του συστήματος Επικοινωνίας στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 
(συστημικοί αριθμοί: 170763 και 170764) για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών για τα Τμήματα Α και Β του διακήρυξης. 
 

5. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν έως και σήμερα οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και της παρ.3 του άρθρου 60 του ν.4412/2017 για την μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό. 
 

6. Το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο: «2. 
Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών 
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για 
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την 
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι: 

 
Την μη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση “Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου 
Κορινθίων ”. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 07η Οκτωβρίου 2022, ώρα 14:00 
μ.μ., όπως ορίζεται στην αρ. 38200/07-09-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού. >> 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 
 

Βασίλειος Νανόπουλος 
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  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου. 

44039/04-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ0ΩΛ7-3ΙΞ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, περί μη μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών του δημόσιου ανοικτού άνω των ορίων 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός 

Δήμου Κορινθίων» με αρ. 38200/07-09-2022» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 

του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν και σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας . 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ άλλων αναφέρει …..¨διαφωνώ  με την 

έγκριση της εν λόγω απόφασης του Δημάρχου και πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί παράταση δέκα 

(10) ημερών στην ημερομηνία λήξης των προσφορών¨ ….  

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ. 44362/05-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 

και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, το από 29-09-2022 αίτημα του 

Οικονομικού Φορέα «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» την υπ. αριθμ. πρωτ. 44039/04-10-

2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ0ΩΛ7-3ΙΞ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 

του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, καθώς 

και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει 

προκειμένου να αποφασίσει για το ως άνω αίτημα,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου,  Σταυρέλη Νικόλαου και Κορδώση Χρήστου) 

 

Εγκρίνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 44039/04-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ0ΩΛ7-3ΙΞ) απόφαση του 

Δημάρχου Κορινθίων περί μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής 

προσφορών του δημόσιου ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη 

της δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 867.595,44€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 121/2022) με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 

διαγωνισμού 38200/07-09-2022 όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της 

παρούσης. 

  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 66ΡΥΩΛ7-ΓΙΒ



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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/620/2022.- 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,03 -11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 66ΡΥΩΛ7-ΓΙΒ
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