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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  27-4-2020

    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 στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, σήμερα  τηv 27η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και από ώρα 9:00

έως 11:00  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από  τηv  υπ' αριθμ.11451/23-4-2020 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  με  επικοινωνία  μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ.,8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος Δημ.. 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 167  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης  «Έγκριση  2ου Α.Π.Ε.  και  2ου ΠΚΤΝΜΕ  του  έργου:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ  &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ,  ΑΜ  33/2018»  έθεσε

υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AMALIA SOUKOULI
Ημερομηνία: 2020.04.30 11:57:57 EEST
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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¨ και τις διατάξεις του Ν 4412/2016

όπως ισχύει,  

2. την αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για

την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ » προϋπολογισμού 234.000,00 €,

3. την  αριθμ.  15/250/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου,  για  τον

καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

4. την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης

του 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,

5. την αριθμ. 32/522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί

ανάδειξης  αναδόχου,

6. την με αριθμ. πρωτ. 5642/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων &

περιβάλλοντος  χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ποσού 107.271,42 €.

με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες,

7. την με αριθμ. πρωτ. 24194/12-07-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του  έργου μέχρι 31/12/2019

8. την  αριθμ.  24/337/12-08-2019  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  παράτασης

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

9. τον 1ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. την αριθ. 28/409/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ 

11. την με αριθ. πρωτ. 42560/27-11-2019 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου

χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

12. την  αριθμ.  34/548/2019  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  παράτασης  προθεσμίας

εκτέλεσης του έργου

13. το αριθ. πρωτ. 160/18-3-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί

γνωμοδότησης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ& 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου,

14. τον  2ο ΑΠΕ και  το  2ο ΠΚΤΝΜΕ του  έργου  καθώς  και  την  αιτιολογική  έκθεση  που  τον

συνοδεύει

15. την αριθμ. πρωτ. 11170/16-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία

έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ’

όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε.  και  2ου  ΠΚΤΝΜΕ  του  έργου:  ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ  &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ’’, ΑΜ 33/2018»
Έχοντας υπ’ όψιν :
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- Την υπ. αριθμ. 5642/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εκτελεί της εργασίες
του  έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ. 33/2018 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι 15-08-2019.
-  Την  υπ΄  αριθμ.  337/12-08-2019  απόφαση  του  Δ.Σ.  Δήμου  Κορινθίων  με  την  οποία  παρατείνεται  η
προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019.
-  Την  υπ΄  αριθμ.  34/548/2019  απόφαση  του  Δ.Σ.  Δήμου  Κορινθίων  με  την  οποία  δόθηκε  παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2020
- Τον Ν 3852/7-6-10 (ΦΕΚ87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ224Α) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
- Την από 09-03-2020 Αιτιολογική έκθεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που συντάχθηκε προκειμένου :

συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:
α)  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  συμβατικών  εργασιών  οι  οποίες  προέκυψαν  από
παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν
4412/2016
β)  να  συμπεριλάβει  την  σύνταξη  νέων  τιμών  μονάδων  (1  νέα  τιμή)  για  εργασίες  που δεν  είχαν
προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται  για  την έντεχνη κατασκευή και  λειτουργία του
έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση. Η νέα τιμή έγινε για
την  κάλυψη  των  εργασιών  στεγάνωσης  ξύλινης  στέγης,  με  πυρήνα  από  μη  υφαντές  ίνες
πολυπροπυλένιου σε κτίριο στο χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού.

- Το πρακτικό 6/17-3-2020 θέμα 4ο του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων
- Τη συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 86.509,21€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισόποσος
με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 107.271,42€.
      
Παρακαλούμε 
Την  έγκριση  του  2ου ΑΠΕ και  2ου ΠΚΤΝΜΕ του  έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ,  αρ.  μελ.  33/2018» σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) >>.

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι : «Εγκρίνω τον Α.Π.Ε. και

περιμένω πότε θα γίνουν εργασίες στα δύο στρογγυλά κτίρια του σταθμού».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο  Πρόεδρος  προτείνει  την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΝΜΕ  του

έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»

εργολαβίας  του  κ.  ΤΡΙΓΚΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  εισήγηση  της  αρμόδιας

υπηρεσίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  την  επικοινωνία  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  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, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς

και  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)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» συνολικής δαπάνης

107.271,42€, εργολαβίας  K. ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟY, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία

σύμφωνα  με  την  αριθμ.  33/2018  μελέτη  και  έχει  θεωρηθεί  από  τον  Διευθυντή  της  Τεχνικής

Υπηρεσίας .

   

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/167/2020.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  29-4-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ     
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