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Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-3-2020
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 10η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 7860/5-3-2020 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 εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..
Απόντες
Ουδείς.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 89η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
παράτασης προθεσμίας του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών της
επιτροπής τα κάτωθι:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ¨Ασκεί καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση¨,
2. την αριθμ. 21/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την
εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με ΦΠΑ,
3. την αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί
Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας
διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
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3. την αριθμ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί
έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. την αριθ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την
αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. την αριθμ.629/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. το αριθ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.453.783,14€
(πλέον ΦΠΑ ) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
7. την υπ' αριθ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες,
8. την υπ. αριθμ. 567/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας
του εν λόγω έργου μέχρι 30-3-2020,
9. την υπ. αριθμ. 6999/26-02-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου έξι (6) μήνες,
10. την με αριθμ. πρωτ. 7575/04-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Ιωάννη Καραΐσκο και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Κορίνθου»
Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμβάσεως
ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 21/2018 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι
έναρξη την 30/11/2018 και λήξη 30/11/2019. Με την αριθμ. 567/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 30/03/2020.
Με την αριθμ. 6999/26-2-2020 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας έξι
(6) μηνών.
Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται χωρίς
αναθεώρηση τιμών.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης
του

έργου

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Δ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

προϋπολογισμού

μελέτης

4.600,000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», κατά
έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30-9-2020, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι, η
προηγούμενη παράταση εκτέλεσης του έργου στην ανωτέρω εταιρεία δόθηκε χαριστικά καθώς
σύμφωνα με τον νόμο δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
αν δεν έχει ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών. Αναφέρει πως δεν υπάρχει νομιμότητα στην
παράταση αυτή, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου, όπως προβλέπει ο νόμος, και
προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος. Αναφέρει επίσης πως υπάρχουν σχετικές εντολές
της υπηρεσίας του Δήμου, τις οποίες η ανάδοχος εταιρεία αγνοεί, οπότε γιατί να δοθεί παράταση.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει δέσμευση από την ανάδοχο εταιρεία ότι θα διορθωθούν οι
κακοτεχνίες και θα ολοκληρωθεί το έργο κανονικά. Δεν είναι εύκολο να κηρυχθεί έκπτωτος και να
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αντικατασταθεί ο εργολάβος κι εφόσον δεσμεύτηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, ως Δήμος
δίνουμε μια ευκαιρία να το κάνουν και υπάρχουν καλές πιθανότητες να προχωρήσει και να
ολοκληρωθεί το έργο.
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος, παίρνοντας το λόγο, ρωτά αν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να
δεσμευθεί σήμερα ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
Ο κ. Πούρος Γεώργιος, απαντώντας στον κ. Κορδώση, ανέφερε ότι δεν έχει νόημα να κάνει τέτοια
δέσμευση η Οικονομική Επιτροπή, διότι μπορεί η εταιρεία να έχει εκτελέσει το μεγαλύτερο κομμάτι
των εργασιών και να χρειαστεί να δοθεί μια μικρή παράταση του ενός (1) μήνα π.χ..
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει ότι ως παράταξη δεν θα ψηφίσουν την εν θέματι
παράταση, διότι η ανάδοχος εταιρεία κατ΄ επανάληψη και μήνες τώρα αγνοεί τις εντολές της
υπηρεσίας του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, του Ν.
4623/2019, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και Ταγαρά Βασίλειου με αρνητική ψήφο)
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
προϋπολογισμού μελέτης 4.600,000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι τις 30-09-2020, χωρίς αναθεώρηση τιμών.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/89/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 30-3-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

