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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/27.05.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 95/2020
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του
δήμου για την ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού και πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
και αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε χώρα δια
περιφοράς, η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13920/22-52020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74
§ 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το
έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων
των δημοτικών συμβούλων, την 27 η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00, σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-32020) και την αριθμ. πρωτ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και την αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Κεφάλας Σταύρος
14. Ζώγκος Ανδρέας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καρασάββας Ιωάννης
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Καλλίρης Πελοπίδας
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Γεώργιος
27. Κορδώσης Χρήστος
28. Πιέτρης Τιμολέων
29. Γκερζελής Ιωάννης
30. Ασημακόπουλος Μάριος
31. Τζέκου Παρασκευή
SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2020.06.03
08:21:36 EEST

ΑΠΟΝΤΑ
1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Μελέτης Χρήστος
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν τηλεφωνική
επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης .
Για το ανωτέρω 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης για την
υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του δήμου για την ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού και πρόταση βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας και αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού», είχε αποσταλεί στα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
του άρθρου 72 παράγραφοι : 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010: «1. Η οικονομική επιτροπή (-) του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (-) ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από
μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (-). 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί,
για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγουμένων παραγράφων. 4. Η οικονομική επιτροπή
με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει
συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του», από τα οποία προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή
διαθέτει ειδική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ή και ανάθεσης
1) του άρθρου 65 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) περί : ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου : ΄΄Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή
του΄΄, από το οποίο προκύπτει σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1), ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
εκτός των άλλων μπορεί να συγκροτήσει και Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών και εργασιών.
2) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) περί : ΄΄Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄, με ισχύ από 08-08-2016 ως επί το πλείστον των διατάξεών
του.
3) Σύμφωνα με την παράγραφο 11(δ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται : ‘’Για την παραλαβή του αντικειμένου
τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει
να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα’’. Ως εκ τούτου, ο ένας εκ των τριών υπαλλήλων που παραλαμβάνουν εργασίες για τις
οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις, θα πρέπει να τις έχει.
4) Σύμφωνα με την παράγραφο 11ε του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι : ‘’Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)’’. Ως εκ τούτου, η κλήρωση δεν καθίσταται πλέον υποχρεωτική.
5) Σημειώνεται ότι, επειδή ακόμα 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, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.
6) Την αναγκαιότητα ανάδειξης επιτροπής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗς ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ [αριθμός μελέτης 11/2020], ύψους 24.762,80€
7) Την πρόταση της υπηρεσίας μας για τα μέλη της εν λόγω επιτροπής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ 5
2. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ 4
3. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕ 24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ5
2. ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ ΠΕ5
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ 24
Παρακαλούμε
Όπως ορίσετε Επιτροπή Παραλαβής για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ [αριθμός μελέτης 11/2020], ύψους 24.762,80€
Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα μέλη αυτών,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016».
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Ταγαράς, 2) Ηλίας Μπουρσέ, 3) Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου και 4)
Κων/να Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου, δήλωσαν ότι:
«Η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γειτονικοί δήμοι συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη όλων
των μελών τους χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι γίνεται τηλεδιάσκεψη, αλλά κανένας διάλογος καμία
επικοινωνία των δημοτικών συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και οι αποφάσεις αναγράφουν ανύπαρκτες τηλεδιασκέψεις διάλογο και ψηφοφορίες. Ανεχθήκαμε τη λειτουργία του ΔΣ τις προηγούμενες ημέρες της πανδημίας για θέματα επείγοντα διευκολύνοντας την λειτουργία του Δήμου. Διαφωνούμε με τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ και αρνούμαστε να
συμμετέχουμε σε δημοτικά συμβούλια παρωδία».
Ο κ. Καλλίρης Πελοπίδας επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» καθώς και τα μέλη αυτής, δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παπαϊωάννου και 2) Σπυρίδων Πλατής, δήλωσαν ότι:
«Δεδομένης της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για την επιστροφή σε μια ασφαλή κανονικότητα κρίνουμε ότι
το Δ.Σ. θα πρέπει να σταματήσει να συνεδριάζει εκ περιφοράς αλλά να ενεργοποιηθούν άλλοι τρόποι».
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε ότι :
«Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να εφαρμοστεί και στον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζουν και τα συλλογικά
όργανα (Οικονομική επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο). Πρέπει να επιλεγεί άμεσα διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής των
συνεδριάσεων (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών)».
Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος δήλωσε ότι:
«Η αποχή έχει το νόημα ότι μπορούμε να συνεδριάσουμε σε αίθουσα κανονικά όπως το μικρό θέατρο στο δημαρχείο
(πρόταση που έχω πει σε παλαιότερο δημοτικό συμβούλιο) ή και σε άλλο σχετικό χώρο κάτω από τις απαραίτητες
προϋποθέσεις κεκλεισμένων των θυρών.’’ Ήταν γνωστό ότι ανοίγουν σχολεία , εκκλησίες, καφετέριες κ.α. και δεν μπορούμε
να λειτουργήσουμε εμείς έλεος!!! Να εξετάσετε την δυνατότητα αναβολής για τέλος του μήνα. Πληροφοριακά εάν ψήφιζα
ήμουν θετικός σε πολλά θέματα όπως στο 14 θέμα που ψηφίζω θετικά».
Η κα. Τζέκου Παρασκευή δήλωσε ότι:
«Στις υπηρεσίες του Δήμου υπάρχει προσωπικό με εμπειρία και δυνατότητες το οποίο με την πρακτική ορισμού συμβούλων
υποστήριξης απαξιώνεται. Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες να κερδίσουν εμπειρία αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση πιο
σύνθετων έργων και η τεχνογνωσία να μείνει παρακαταθήκη στις υπηρεσίες του Δήμου. Αντί γι΄ αυτό , οι υπηρεσίες
επιβαρύνονται με γραφειοκρατική δουλειά για την επίβλεψη των συμβούλων (πχ επιτροπές) ενώ δεν έχουν ουσιαστικό λόγο
για τις αποφάσεις που παίρνονται και όποια χρήσιμη εμπειρία την παίρνει μόνο ο ιδιώτης σύμβουλος. Καταψηφίζουμε,
καθώς η πρακτική της ανάθεσης σε συμβούλους είναι στην πράξη ιδιωτικοποίηση και απαξίωση του επιστημονικού
δυναμικού των υπηρεσιών του Δήμου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια
περιφοράς τακτική συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)
και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με είκοσι πέντε (25) θετικές ψήφους των κ.κ. 1) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 2) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 3) Κωνσταντίνα
Κόλλια, 4) Δημητρίου Μπίτζιου, 5) Σωτηρίου Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτη Καρσιώτη, 7) Γεωργίου Πούρου, 8)
Σταύρου Κεφάλα, 9) Ανδρέα Ζώγκου, 10) Ιωάννη Καρασάββα, 11) Ευάγγελου Παπαϊωάννου, 12) Γεωργίου Πιέτρη,
13) Χρήστου Κορδώση, 14) Τιμολέων Πιέτρη, 15) Πελοπίδα Καλλίρη 16) Ιωάννη Γκερζελή, 17) Σπυρίδωνα Πλατή
18) Αντωνίου Κυριαζή, 19. Νικόλαου Σταυρέλη, 20. Γεωργίας Στριμενοπούλου, 21. Γεώργιου Μουρούτσου, 22.
Μιχαήλ Δόντη, 23. Δημήτριου Μανωλάκη, 24. Μαρίνου Κονδύλη, 25) Παναγιώτη Λαμπρινού)
Η Δημοτική Σύμβουλος Παρασκευή Τζέκου ψηφίζει κατά.
-- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.- Κωνσταντίνα Λύτρα- Ανδρουτσοπούλου, 2.- Βασίλειος Ταγαράς, 3.- Ηλίας
Μπουρσέ , 4.-Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου και 5.- Μάριος Ασημακόπουλος, απέχουν)
Συγκροτεί την κάτωθι επιτροπή για την παραλαβή δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του δήμου για την ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού και πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού [αριθμός μελέτης 11/2020], αποτελούμενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους
ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΟΝΙΩΛ7-0Μ1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ 5
2. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ 4
3. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕ 24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ5
2.ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ ΠΕ5
3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ 24
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Τσολάκης Ιωάννης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Ζαφειρόπουλος
Χρήστος.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 95 / 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2- 06 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

