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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 32/03.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  498/2019

Θέμα 12ο   Η.Δ.:   «Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και  των
συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας  και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που
επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 4555/2018
άρθρο  74,  ύστερα  από  την  υπ΄  αριθμ.  43015/29-11-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  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, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ

11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ο ΗΔΘ
12. Ζώγκος Ανδρέας -Αντιπρόεδρος
13. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
14. Μπουρσέ Ηλίας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος 
18. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1ο ΗΔΘ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 7ο ΗΔΘ
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Τζέκου Παρασκευή

1.Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2.Κεφάλας  Σταύρος,  προσήλθε  στο  τέλος  του  1ου ΕΗΔΘ  και

αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
3.Καλλίρης Πελοπίδας
4.Πιέτρης  Γεώργιος,  προσήλθε  στο  τέλος  του  1ου ΕΗΔΘ  και

αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ

5.Γκερζελής Ιωάννης 
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Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  επίσης,  δεκατέσσερις  (14)  Πρόεδροι  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  με  την  ανωτέρω
πρόσκληση.  

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου
4. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων 
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
8. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος  αφού  διαπίστωσε  απαρτία  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  για  το
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο  «Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών
υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας  και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε.
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης

ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του
ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον
Δήμο Κορινθίων,  Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών  των
οδικών  υποδομών  και  των  συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου  Κορινθίων,  Περιφερειακής  Ενότητας
Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»  

2. την  με  αριθμ.5/2019  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  Κορινθίων  για  την
εκτέλεση του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών  των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις
Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης

και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, 
3. την αριθμ. πρωτ. 7279/5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση

έκτακτης  ανάγκης  πολιτικής  προστασίας  των  Δ.Ε.  Σολυγείας  και  Δ.Ε.  Σαρωνικού   του  Δήμου  Κορινθίων  για  την
αντιμετώπιση  των  έκτακτων  αναγκών  και  τη  διαχείριση  των  συνεπειών  που  προέκυψαν  από  τα  έντονα  καιρικά
φαινόμενα της 29ης -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29-3-2019.

4. την αριθμ. 1948/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας  και Δ.Ε. Σαρωνικού» έως την 29-8-2019.

5. την  αριθμ.  15/151/11.4.2019  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  σύμφωνα με το  άρθρο 32 παρ.2(γ)  και  το άρθρο 32Α του Ν.
4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

6. το από 17/04/2019 1ο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβαση.
7. την αριθμ. 17/157/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α

σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
8. την αριθμ. 442/2019 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
9. την  με  αριθμ. πρωτ. 20565/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 532.257,83 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο

περαίωσης την 29-8-2019. 
10. την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

μέχρι 29/11/2019,
11. την με αριθμ. πρωτ. 5603/7-8-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής

Προστασίας της Δ.Ε. Κορινθίων , της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου  έως και 29-11-2019
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12. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4240/09-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας
1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

13. την αριθ. 376/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
14. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την Συνοπτική Επιμέτρηση που τον συνοδεύει
15. την αριθ. 406/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. 
16.  την αριθ. πρωτ. 7818/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της

κήρυξης έκτακτης ανάγκης στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού  
17. την αριθ. πρωτ. 38393/2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
18. την από 26-11-2019  εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία  καθ΄ όλον το περιεχόμενό της

έχει ως εξής: 
<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με την αριθμ.  πρωτοκόλλου 20565/18-6-2019 σύμβαση,
μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος για την οποία είχε συνταχθεί η
αριθμ. 5/2019 μελέτη της Τ.Υ.  προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 750.000,00€ ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι
29/08/2019.
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 35% των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη.
Ο Δήμος Κορινθίων με την αριθ. 27/376/25-9-2019 απόφασή του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
μέχρι 29-11-2019.
Ο ανάδοχος με την αριθ. 38393/30-10-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) λόγω του ότι οι παρεμβάσεις που
πρόκειται να γίνουν είναι διάσπαρτες σε πολλά σημεία και λόγω προβλημάτων στην ομαλή χρηματοδότηση του έργου .
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν :
α) της διατάξεις του Ν 4412/2016 άρθρο 147 παρ 8α και το άρθρο 156 και το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι
δύσκολη  έως  αδύνατη  η  εκτέλεση  ασφαλτικών  εργασιών  και  γενικώς  εργασιών  οδοποιίας,  το  ότι  προβλέπεται  να
εκτελεσθούν εργασίες σε πολλά σημεία των Δ.Ε. Σαρωνικού και Δ.Ε. Σολυγείας και την αριθ. πρωτ. 7818/22-11-2019
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνεται η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης της
Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας μέχρι 02-3-2020 .
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση ήτοι μέχρι 02-3-2020 για να μπορέσει
να ολοκληρωθεί το έργο.

Στοιχεία του έργου :
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού :                    18-06-2019
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού :            18-06-2019
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :                                      29-08-2019
Λήξη 1ης παράτασης έργου :                                        29-11-2019

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>

Ο  κ.  Νικόλαος  Σταυρέλης  δήλωσε  ότι  απέχουμε,  επειδή  το  έργο  ανατέθηκε  με  απ΄  ευθείας  ανάθεση  ,
αποκλείοντας Κορινθιακές Επιχειρήσεις, υποτίθεται για έκτακτες ανάγκες και μέχρι σήμερα δεν εκτελέσθηκε ,
ούτε υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη  τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την σχετική εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,  μετά από διαλογική συζήτηση που έχει
τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
(Οι κ.κ. :1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Μουρούτσος Γεώργιος, 3. Μανωλάκης Δημήτριος, 4. Δόντης Μιχαήλ,

5.Λαμπρινός Παναγιώτης, 6. Κονδύλης Μαρίνος και 7. Στριμενοπούλου Γεωργία δήλωσαν ότι απέχουν από την
ψηφοφορία. Η κα Τζέκου Παρασκευή έδωσε Λευκή ψήφο)

Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών
τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας  και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη
φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», εργολαβίας «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι τις 02-03-
2020, με αναθεώρηση τιμών.
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  32 / 498 / 2019.

                           
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 - 01 - 2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 

Αντώνιος Κυριαζής
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