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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 30
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-6-2020
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 16η Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε
έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 16349/15-6-2020 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κων/να, 4)Πνευματικός
Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος.
Απόντες
1)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
3)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
4)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες
καθαρισμού δημοτικών κτιρίων», διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καθαρισμό των δημοτικών
κτιρίων στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και περιορισμού της μετάδοσης του
Covid-19.
Οι κ.κ. Πνευματικός, Ταγαράς και Κορδώσης δηλώνουν πως δεν συμφωνούν με το κατεπείγον της
συζήτησης του εν λόγω θέματος.
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Η Οικονομική Επιτροπή:
Α) ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και
Β) κατά πλειοψηφία αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος (μειοψηφούντων των κ.κ.
Πνευματικού Αλεξ., Ταγαρά Βασ. και Κορδώση Χρ. με αρνητική ψήφο).
ΑΠΟΦΑΣΗ 247η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων»» αναφέρει πως
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του
Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
(Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να
αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής
επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» και ακολούθως θέτει υπόψη των μελών της
Επιτροπής την από 25-5-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει
ως εξής:
ΘΕΜΑ:

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού
δημοτικών κτιρίων»

Έχοντας υπόψη:
 τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018,
 το άρθρο 178 του Ν4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν.3979/2011,
 το αρ. 117 του Ν.4674/2020,
 την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α’/11.3.2020),
 την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α’/20.3.2020)
 την έλλειψη μόνιμου προσωπικού, δεδομένου ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κορινθίων δεν
υπάρχουν θέσεις ΥΕ καθαριότητας εσωτερικών χώρων και η αποσπασματική απασχόληση
κατά τη θερινή περίοδο και κατά τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων των
καθαριστριών των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες
καθαριότητας, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζόμενων αλλά και των πολιτών
που προσέρχονται στον Δήμο και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για παροχή
υπηρεσιών. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε ο Γ΄ κύκλος του προγράμματος κοινωφελούς
χαρακτήρα του ΟΑΕΔ και αναμένεται νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, το οποίο θα
υλοποιηθεί μέσα στο έτος 2020,
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών
κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-6-2020 μελέτης του Τμήματος
Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης η οποία κρίνεται επιτακτική στα πλαίσι των μέτρων αντιμετώπισης της
πανδημίας και του περιορισμού μετάδοσης του covid-19.
Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 15802/2020 μελέτη.
Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 15802/2020 μελέτη,
που έχει συνταχθεί την υπάλληλο του Δήμου κ. Αμαλία Σούκουλη με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
προϋπολογισμού 14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της οποίας η τεχνική έκθεση κι ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός έχουν ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Κορινθίων η οποία κρίνεται επιτακτική στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και
του περιορισμού μετάδοσης του covid-19.
Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των κτιρίων εξωτερικά και εσωτερικά
καθώς και περιμετρικά αυτών, τον τακτικό και γενικό καθαρισμό σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές . Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων
του Δήμου Κορινθίων, κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Στον Ο.Ε.Υ του
Δήμου Κορινθίων
δεν υπάρχουν θέσεις ΥΕ καθαριότητας εσωτερικών χώρων και η
αποσπασματική απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο και κατά τις εορτές του Πάσχα και των
Χριστουγέννων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να καλύψει τις επιτακτικές
ανάγκες καθαριότητας, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζόμενων αλλά και των
πολιτών που προσέρχονται στον Δήμο και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για παροχή
υπηρεσιών. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε ο Γ΄ κύκλος του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
του ΟΑΕΔ και αναμένεται νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στο
έτος 2020 .
Κριτήριο Κατακύρωσης της γενικής υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερης τιμής ) για το σύνολο των ζητούμενων
εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας τεχνικής μελέτης .
Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα
παράτασης της συνολικής διάρκειας μέχρι το 50% αυτής , σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 217
παρ.2 του Ν. 4412/2017.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό
14.880,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους
του Δήμου. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 10/6117.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020.
« Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη ( περιγραφή, συγγραφές, υποχρεώσεων και τεχνικές
προδιαγραφές ) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται λόγω της φύσης τους
τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που
διαχειρίζεται τη πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από το
προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α, τηρούμενων κατά τα
λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω
συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ, με ανάλογη
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α

Περιγραφή

CPV

Μήνες

Αξία/μήνα

2

4.000,00€

Συνολική αξία

α/α
Παροχή
1
υπηρεσιών

90911200-8

8.000,00 €

καθαρισμού δημοτικών
κτιρίων
Προαίρεση
2

4.000,00€
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Δαπάνη προ ΦΠΑ

12.000,00€

ΦΠΑ 24%

2.880,00€

Γενικό σύνολο

14.880,00€

Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 14.880,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των
δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορινθίων στην πόλη της Κορίνθου με χρήση ιδιωτικού συνεργείου
καθαρισμού, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας μέχρι 50%
αυτής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και
στην αριθμ. πρωτ. 15802/11-6-2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως πρώτη φορά προτείνεται υπηρεσία του
Δήμου να εκτελεστεί από εταιρεία με 14.000,00€. Αναφέρει πως για τον καθαρισμό αυτού του
κτιρίου και των άλλων δημοτικών κτιρίων η απασχόληση ήταν ένα με ενάμιση άτομο και η δημοτική
αρχή προτείνει η εργασία αυτή να ανατεθεί με 14.000,00€. Αναφέρει πως είναι σκανδαλώδες και η
παράταξή του δεν συμφωνεί.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως 14.000,00€ είναι ο προϋπολογισμός, θα ζητηθούν προσφορές από
δύο ή τρεις εταιρείες και θα ανατεθεί σε όποιον δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως εξακολουθεί να θεωρεί το ποσό δυσανάλογο και δεν συμφωνεί.
Επίσης αναφέρει πως από 1η Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες οι καθαρίστριες των σχολείων.
Ο Προέδρος αναφέρει πως το έχουν εξετάσει αυτό, αλλά οι καθαρίστριες των σχολείων θα
πάρουν τις άδειές τους και λοιπά και δεν επαρκούν.
Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως καλωσορίζει τη δια ζώσης συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής και πως θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο θα έπρεπε να συνεδριάζουν εδώ
και πολύ καιρό. Αναφέρει πως δεν κατανοεί το έκτακτο της συνεδρίασης για το συγκεκριμένο θέμα,
εφόσον σε λίγες μέρες ακολουθεί τακτική συνεδρίαση και θα μπορούσε να συζητηθεί σε αυτήν.
Αναφέρει πως θεωρεί δυσανάλογο το κόστος της εν θέματι υπηρεσίας και πως δεν συμφωνεί.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως το θέμα είναι επείγον, καθώς πρέπει άμεσα να κινηθούν οι
απαιτούμενες διαδικασίες, για να υπάρξει αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατόν.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ΄ αριθμ πρωτ. 15805/11-6-2020 εισήγηση του Τμήματος Πρωτοκόλλου &
Διεκπαιρέωσης και την συνημμένη σε αυτήν υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15802/11-6-2020 μελέτη, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως
ισχύει, του Ν.4555/2018, του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του
Ν.3979/2001) και του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την από 20-3-2020
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Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α’/20.3.2020), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική,
νομοθετική διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ., Ταγαρά Βασ. και Κορδώση Χρ. με αρνητική ψήφο)
Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ

προϋπολογισμού

μελέτης

14.880,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορινθίων στην πόλη της Κορίνθου με
χρήση ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της
παρούσης και στην αριθμ. πρωτ. 15802/11-6-2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:
α

Περιγραφή

CPV

Μήνες

Αξία/μήνα

2

4.000,00€

Συνολική αξία

/α
Παροχή
1
υπηρεσιών

90911200-8

8.000,00 €

καθαρισμού δημοτικών
κτιρίων
2

Προαίρεση

4.000,00€
Δαπάνη προ ΦΠΑ

12.000,00€

ΦΠΑ 24%

2.880,00€

Γενικό σύνολο
14.880,00€

Ο τόπος παροχής της ως άνω υπηρεσίας είναι η πόλη της Κορίνθου της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου
Κορινθίων στους χώρους του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο), στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (2 Κ.Ε.Π.), στο Δημοτικό Θέατρο και στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου.
Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας μέχρι 50% αυτής.
Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 10/6117.0002
ποσού 24.800,00€ με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων».
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/247/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-6-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

