INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.15 09:27:00
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΣΧΛΩΛ7-ΘΓΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 24
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 19-5-2020
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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και
στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σήμερα τηv 19η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως
11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 13259/15-5-2020 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 με επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ..
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημ.. , 2)Κορδώσης Χρ., 3)Σταυρέλης Νικ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 207η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση
επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 290.288,58€
(συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.)» αρχικά επισημαίνει πως όσον αφορά το ποσό του

προϋπολογισμού μελέτης, το ορθό είναι 290.288,58€ (πλέον Φ.Π.Α.). Ο Πρόεδρος θέτει, μέσω
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 27-4-2020 εισήγηση του
Τμήματος Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η
οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» [αριθμός μελέτης
64/2018 -επικαιροποιημένη], ύψους 290.288,58€
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας από το Δήμο
κατόπιν διαγωνισμού ή και ανάθεσης, η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρμοδιότητα
για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτού/ής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1
[περ.θ] του άρθρου 72 του ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία, η οικονομική επιτροπή
είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της συγκρότησης των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
2. Την παρ.3 του άρθρου 221 του ν.4412/16, σύμφωνα με την οποία: «3. Με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η
ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων
σύμβασης ή συμβάσεων […]».
3. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων
Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να
ληφθεί υπόψη στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων, στα οποία μετέχει υποχρεωτικά
ένα μέλος.
4. Την Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την «Προμήθεια
οχημάτων Δήμου Κορινθίων» με αρ. 64/2018.
Εισηγούμαστε
Α. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση
δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» [αριθμός
μελέτης 64/2018], ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1. Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
3. Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων ΔΕ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.
2. Βαρδάκας Γεώργιος. ΔΕ Οδηγών
3. Καραϊσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το
τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθεί
στα μέλη αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η
Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών. Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8α, 8η, 11α και
11ε του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύουν, ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ –
Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις Ομάδες 2, 3 και 4 της αριθμ. 64/2018 – Τροποποιημένη ως
προς τις τεχνικές προδιαγραφές των Ομάδων 3 & 4 μελέτης, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού για
τα είδη των εν λόγω ομάδων 359.957,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
3. Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων ΔΕ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.
2. Βαρδάκας Γεώργιος. ΔΕ Οδηγών
3. Καραϊσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το τακτικό
μέλος Γιαβάση Άννα.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Κόλλια Κων/να, Πούρος
Γεώργιος, Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο πως συμφωνούν με την ως άνω συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
Οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος σχολίασαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού
το εξής: «Απαράδεκτη η λειτουργία της οικονομικής επιτροπής.».
Η Οικονομική Επιτρoπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκρoτεί επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις Ομάδες 2,
3 και 4 της αριθμ. 64/2018 – Τροποποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των Ομάδων 3
& 4 μελέτης, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού για τα είδη των εν λόγω ομάδων 359.957,84€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως εξής:
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Τακτικά Μέλη:
1. Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
3. Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων ΔΕ
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.
2. Βαρδάκας Γεώργιος. ΔΕ Οδηγών
3. Καραϊσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το τακτικό
μέλος Γιαβάση Άννα.
Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, ε, στ και ζ της
παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 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, 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 της εν λόγω δημόσιας σύμβασης που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του
τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/207/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-6-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

