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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 53
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-11-2020
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 στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2Δημόσιες Υπηρεσίες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και στην υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και
από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 34804/12-11-2020
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.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης του θέματος «Επί αιτήματος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – 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.)», διότι η καταληκτική ημερομηνία του
διαγωνισμού είναι στις 20-11-2020 και πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση επί του εν θέματι αιτήματος.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 547η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 2ο θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήματος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – 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.)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 45/434/2020 απόφασή της, με την οποία
ο Δήμος συμμορφώθηκε με τα οριζόμενα στην με αριθμό 891/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 1ο Κλιμάκιο και ακύρωσε τον δυνάμει της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
15633/10-6-2020 διακήρυξης διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 91351, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη
δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 64/2018 – Τροποποιημένη ως
προς τις τεχνικές προδιαγραφές των Ομάδων 3 & 4 μελέτης και ορίστηκε η με διεθνή ηλεκτρονικό
ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι
προμήθειας και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού. Δυνάμει της
απόφασης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 31168/14-10-2020 διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου
Κορινθίων, από την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 20-11-2020. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 101145.
Ακολούθως, θέτει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ.
34988/13-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για μη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου
Κορινθίων» με αρ. διακήρυξης 31168/14-10-2020.
Σχετ.: 1. Αίτημα με αρ. 34087/06-11-2020 του οικονομικού φορέα «Κατασκευαστική ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»
2. Την αριθµ. 25229/27.08.2020 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισµός
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
Στις 21-10-2020 και ώρα 14:00 ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
των ειδών των ομάδων 2,3,4 της μελέτης της ΔΤΥΠ με αρ. 64/2018 (επικαιροποιημένη), ήτοι: [1]
Ημιφορτηγό ανοιχτού τύπου 4x4, [2] Μεταχειρισμένο ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ), [3] Προμήθεια
γεωργικού μηχανήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20η/11/2020.
Στις 06-11-2020 μέσω της συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ ο οικονομικός φορέας
«Κατασκευαστική ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» απέστειλε αίτημα στο Δήμο για παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό, επικαλούμενος δυσκολίες στην
προετοιμασία και συμπλήρωση του φακέλου προσφοράς, εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθηκών λόγω
sars-covid19 που επικρατούν. Το αίτημα έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 34087/06-11-2020.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την ΠΝΠ 20/20-03-2020 – ΦΕΚ(68/Α/20-03-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” και συγκεκριμένα το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: […] β) η παράταση
της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει
ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, [..]
2. Το γεγονός ότι το άρθρο 60 της ΠΝΠ 20/20-03-2020 είχε ισχύ έως τις 20-09-2020.
1. Το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε
λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.».
2. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν ζητήθηκαν από κανένα οικονομικό φορέα διευκρινήσεις από
το Δήμο σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών υπό την έννοια του
άρθρου 2.1.3 της διακήρυξης.
Εισηγούμαστε
Την μη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ως άνω διαγωνισμό.
Συνημμ.: 1. Αίτημα με αρ. 34087/06-11-2020 του οικονομικού φορέα «Κατασκευαστική ΔΙΑΣ
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ΑΤΕΒΕ»
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την μη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών στον ως άνω διαγωνισμό, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος,
Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν θετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας
υπόψη την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της υπηρεσίας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεν παρατείνει το χρόνο της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον διεθνή
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 101145 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – 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.), η οποία καταληκτική ημερομηνία προσφορών παραμένει η 20-11-2020 και ώρα 14:00,
όπως ορίζεται από την με αριθμό 31168/14-10-2020 διακήρυξη διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:
20PROC007480910), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/546/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

