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Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13-1-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα,
Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό
Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο
2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού
Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε σήμερα
τηv 13η Ιανουαρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και
ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 613/9-1-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα
και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη
απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πνευματικός Αλέξ.,
5)Ταγαράς Βασ., 6) Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ., 2) Μπίτζιος Δημ.(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας
διάταξης), 3)Πούρος Γεώργ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Επαναληπτικός διαγωνισμός για τα Τμήματα 1, 18,
30, 35, 36 της Α.Μ. 57/2018 μελέτης δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα τμήματα
αυτά 65.116,43€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.
30/350/2019 απόφασή της, με την οποία επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη
δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 57/2018 μελέτης του Δήμου για την εν
θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε, με
την αριθμ. 35965/14-10-2019 διακήρυξη διαγωνισμού, καταληκτική ημερομηνία υποβολής
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προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 18-12-2019. Ο διαγωνισμός έλαβε
αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 81792.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 24-12-2019 πρακτικό Αρ.1,
αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ. 1, 18, 30, 35, 36 της Μελέτης με αρ. 57/2018
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Στην Κόρινθο, την 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 81792 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της υπ. αριθ. 35965/14-10-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σαββανού Ελένη

2.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 35965/14-10-2019 διακήρυξη του Δήμου
Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 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
81792. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 1812-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 24-12-2019 και ώρα
10:00.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 81792 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. ότι στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για κανένα από τα τμήματα με αρ. 1
«Μικροϋλικά», 18 «Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27», 30 «Λαμπτήρας συμπαγής
αλογόνου 205W (E27)», 35 «Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm», 36
«Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14»
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2. το άρθρο 106 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1, σύμφωνα με την οποία: «Η
αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία
απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης […]».
3. Το γεγονός ότι η μελέτη με αρ.57/2018 αφορούσε στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σε
είδη και ποσότητες για τα έτη 2018 και 2019
εισηγείται:
(Α) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο και την ματαίωση της εν λόγω διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης
(Β) τη σύνταξη νέας μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου σε ηλεκτρολογικό υλικό για
το έτος 2020.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: (Α) την έγκριση του από 24-12-2019 πρακτικού
Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών και
(Β) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο και την ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με
τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 24-12-2019 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του
Προέδρου, το φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 24-12-2019 πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 81792, για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Επαναληπτικός
διαγωνισμός για τα Τμήματα 1, 18, 30, 35, 36 της Α.Μ. 57/2018 μελέτης δημοπρατούμενου
προϋπολογισμού μελέτης για τα τμήματα αυτά 65.116,43€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το
οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.
Β.- Κηρύσσει άγονο τον εν θέματι διαγωνισμό, στον οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για
κανένα από τα τμήματα με αρ. 1 «Μικροϋλικά», 18 «Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27», 30
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«Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)», 35 «Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W,
1500mm», 36 «Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14, και ως εκ τούτου ματαιώνει τον εν θέματι
διαγωνισμό, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 2412-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/3/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 23-1-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 24-12-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ. 1, 18, 30, 35, 36 της Μελέτης με αρ. 57/2018
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Στην Κόρινθο, την 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν
στον υπ. αριθ. 81792 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 35965/14-10-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πρόεδρος

Σαββανού Ελένη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

2.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 35965/14-10-2019 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα
εξής:
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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 81792. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 18-12-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών είναι η 24-12-2019 και ώρα 10:00.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 81792 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1.

ότι στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για κανένα από τα τμήματα με αρ. 1 «Μικροϋλικά», 18
«Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27», 30 «Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)», 35 «Λαμπτήρας LED
τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm», 36 «Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14»

2.

το άρθρο 106 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1, σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή
με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης […]».

3.

Το γεγονός ότι η μελέτη με αρ.57/2018 αφορούσε στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σε είδη και
ποσότητες για τα έτη 2018 και 2019
εισηγείται:

(Α) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο και την ματαίωση της εν λόγω διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
(Β) τη σύνταξη νέας μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου σε ηλεκτρολογικό υλικό για το έτος 2020.
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
Η Επιτροπή
Σαββανού Ελένη
Γιαβάση Άννα
Σούκουλης Αντώνιος

