
Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-02-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κορινθίων,  συvεδρίασε  σήμερα τηv  27η Φεβρουαρίου  2019,

ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και  ώρα 14:30 σε έκτακτη συvεδρίαση και  ύστερα από τηv υπ'

αριθμ.  7261/27-02-2019  πρόσκληση  τoυ  Πρoέδρoυ  της,  πoυ  κoιvoπoιήθηκε  vόμιμα  και

εμπρόθεσμα σε  κάθε  έvα  από τα  μέλη  της,  για  vα  συζητήσει  και  vα  πάρει  απoφάσεις  για  το

μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Νανόπουλος Βασ., 5)Ζώγκος Ανδ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Φαρμάκης Γεωργ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην  συνέχεια,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  το  κατεπείγον  της

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την δημόσια

σύμβαση  της  υπηρεσίας  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  προϋπολογισμού  μελέτης  186.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)»,  διότι  η

σύμβαση για την ως άνω υπηρεσία λήγει στις 27-2-2019 και λόγω του ότι δεν έχει απορροφηθεί η

συμβατική ποσότητα των υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτήν, ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα

να προβεί στην παράτασή της.

   Η  Οικονομική  Επιτροπή  ομόφωνα  αποφασίζει  για  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης  και  της

συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

      ΑΠΟΦΑΣΗ  78  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  μοναδικό θέμα της  ημερήσιας  διάταξης

«Παράταση  ισχύος  συμβατικού  χρόνου  για  την  δημόσια  σύμβαση  της  υπηρεσίας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη

της Επιτροπής την αριθμ. 12/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε
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ανάδοχος  του  διαγωνισμού  για  την  εν  θέματι  υπηρεσία  ο  οικονομικός  φορέας  με  την  επωνυμία

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την παροχή των

υπηρεσιών της αριθμ. 43/2017 μελέτης (αριθμ. 48432/23-10-2017 διακήρυξη διαγωνισμού).

Ακολούθως,  θέτει  υπόψη  της  Επιτροπής  το  αριθμ.  7194/27-02-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου

οικονομικού φορέα με την επωνυμία  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  CARGO A.E. για την παράταση του

χρόνου παροχής των υπηρεσιών, το από 27-02-2019 έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα με

την επωνυμία  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E., με το οποίο συμφωνεί για την παράταση της

σύμβασης,  καθώς  και  την  αριθμ.  7256/27-02-2019  εισήγηση  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα:  Παράταση  χρόνου  ισχύος  σύμβασης  με  τίτλο  «Μεταφορά  προδιαλεγμένων
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας».

Έχοντας υπόψη:
  1. Την υπ’ αριθμ. 7151/27-2-2018 (ΑΔΑ: 6Μ8ΔΩΛ7-ΒΔΨ) σύμβαση του Δήμου Κορινθίων και της
εταιρείας «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  CARGO ΑΕ», σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο συμβατικός
χρόνος ισχύος το ένα (1) έτος ήτοι από 27-02-2018 έως 27-02-2019. 
  2.  Το γεγονός ότι  στον προϋπολογισμό της εν λόγω σύμβασης είχε προβλεφθεί  μεγαλύτερη
ποσότητα, από την ετήσια συνηθισμένη, μεταφερόμενων αποβλήτων συσκευασίας, προσδοκώντας
στην αύξηση της ανακύκλωσης εν γένει και με δεδομένο ότι οι προσδοκώμενες αυτές ποσότητες
τελικώς δεν επετεύχθησαν για λόγους ανταπόκρισης των πολιτών και όχι μόνο, προκύπτοντας εξ΄
αυτού ένα υπόλοιπο ποσοτήτων που θα μπορούσε να εξαντληθεί  με την παράταση ισχύος του
συμβατικού χρόνου.
  3.  Το  υπ΄  αριθμ.  7194/27-02-2019  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας  προς  την  εταιρεία
«ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO ΑΕ», για παροχή σύμφωνης γνώμης στην πρόταση παράτασης
ισχύος του χρόνου της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες.
  4. Το υπ΄ αριθμ. 7217/27-02-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO ΑΕ»,
με το οποίο συμφωνεί στην παράταση ισχύος του χρόνου της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες.
  5. Το αρ. 217 του Ν. 4412/2016,

Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι
έως την 27-07-2019, προκειμένου να εξαντληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και την ως
άνω μελέτη ποσότητες των υπό μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας,
χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 

     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω

αναφερομένης  σύμβασης  κατά  πέντε  (5)  μήνες,  ήτοι  έως  και  την  27-07-2019,  προκειμένου  να

εξαντληθούν οι  προβλεπόμενες  από τη  σύμβαση και  την  ως άνω μελέτη  ποσότητες  των υπό

μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, χωρίς επαύξηση των συμβατικών

ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

  

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο

του  διαγωνισμού,  την  ως άνω αναφερόμενη  εισήγηση της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου,  την

εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως  ισχύει,  του

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 7151/27-02-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002725831/27-02-

2018)  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Κορινθίων  και  του  οικονομικού  φορέα  με  την  επωνυμία

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  CARGO ΑΕ  για  την  παροχή  των υπηρεσιών της  με  αριθμό  43/2017

μελέτης (αριθμ. 48432/23-10-2017 διακήρυξη διαγωνισμού) του Δήμου Κορινθίων για ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  προϋπολογισμού  μελέτης

186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και την 27-07-2019,

προκειμένου  να  εξαντληθούν  οι  προβλεπόμενες  από  τη  σύμβαση  και  την  ως  άνω  μελέτη

ποσότητες  των  υπό  μεταφορά  προδιαλεγμένων  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας,  χωρίς

μεταβολή  του  φυσικού  αντικειμένου,  χωρίς  επαύξηση  των  συμβατικών  ποσοτήτων  και  των

συμβατικών τιμών, 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 9/78/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 27-02-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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