
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 37 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  20-07-2020 

 

    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 20η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20547/16-7-2020 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. 

     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 εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης 

Νικόλαος, 9)Πλατής Σπυρίδων. 

Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

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

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

συζήτησης του θέματος «Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 1ο ΠΚΤΜΝΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου 
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-  ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», διότι 

οι διαδικασίες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης ως κατεπείγοντος. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 313η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου 

ΑΠΕ, 1ο ΠΚΤΜΝΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου -  ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την από 20-7-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 

έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 1ο ΠΚΤΜΝΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου – ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
Η Εργοληπτική Επιχείρηση GEOGENESIS A.E., δυνάμει της αριθ. πρωτ. 22932/12-7-

2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 68/2017 της Δ.Τ.Υ. 
Δήμου Κορινθίων.  

Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες.  Το 
Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 376/2019 και 498/2019 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση μέχρι 
30-9-2020. 

Για την ολοκλήρωση του έργου προέκυψε ανάγκη σύνταξης 2ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης για τους λόγους 

α)για να επαναπροσδιορισθούν οι μεταβολές στις ποσότητες ορισμένων εργασιών 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αλλά και νέες επικαιροποιημένες 
προμετρήσεις, 

β)για να καλύψει τη δαπάνη νέων εργασιών οι οποίες δεν προβλέφθηκαν ή δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης, αλλά κρίνονται απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα του έργου, 

γ)για να συμπεριλάβει την 1η Συμπληρωματική Σύμβασης ποσότητες συμβατικών και νέων 
εργασιών (σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 περί συμπληρωματικών εργασιών), οι οποίες 
αν και είναι απαραίτητες για την συνέχιση του έργου υπερβαίνουν τον αρχικό προϋπολογισμό. 

Λόγω της τήρησης της σχετικής νομοθεσία για την χρήση των επί ελλάτον ποσοτήτων σε 
συνδυασμό με το συμβατικό ορισμένο μέγεθος του κονδυλίου των απρόβλεπτων με τον παρόντα 2ο 
Α.Π.Ε. η αξία των εργασιών χωρίς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 
701.783,97 ΕΥΡΩ, στο οποίο προστίθεται αξία ΓΕ & Ο.Ε ποσού ίσου με 126.321,11 ΕΥΡΩ, 
απρόβλεπτη δαπάνη αξίας 7,56 ΕΥΡΩ λογιστικό λάθος αξίας 0,01 ΕΥΡΩ και δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 
ίση με 198.747,04 ευρώ. 

Η συνολική αξία του 2ου Α.Π.Ε. χωρίς την 1η ΣΣ ανέρχεται στο ποσό των 1.026.859,69 
ευρώ και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 20.434,54 ΕΥΡΩ, ήτοι 
ποσοστό μείωσης 2,91%. 

Η Συμπληρωματική Σύμβαση χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 100.823,50 ΕΥΡΩ 
ήτοι σε ποσοστό της σύμβασης < 15%. 

Για την έγκριση του εν λόγω 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησε με το αριθμ. 12/12-6-
2020 πρακτικό του. 

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή.  
 

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Πούρο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. 
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  Ο κ. Πούρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το παρόν θέμα είναι επείγον να προχωρήσει και διαβάζει 

την εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.  

Αναφέρει πως στο παρόν περιλαμβάνονται κατασκευή περίφραξης από τοίχο μπετόν και 

συρματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ, καθώς και επέκταση κτιρίου κατά εννέα τετραγωνικά μέτρα περίπου 

για να μπορούν να στρίβουν τα διάφορα οχήματα και μηχανήματα. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν καταλαβαίνει γιατί από τον 

Μάιο του 2019 το θέμα αυτό ήρθε τώρα προς συζήτηση.  Αναφέρει πως συμφωνεί με την έγκριση του 

ΑΠΕ, αλλά δεν συμφωνεί με την συμπληρωματική σύμβαση. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως πρέπει να ενταθεί η 

προσπάθεια για την ολοκλήρωση του εργοστασίου.  Αναφέρει πως έχει και στο παρελθόν εκδοθεί 

δικαστική προσωρινή διαταγή περί αναστολής των εργασιών, όμως ο Δήμος δικαιώνεται με τις 

δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται.  Αναφέρει πως το εργοστάσιο θα πρέπει να γίνει γρήγορα και 

να λειτουργήσει.  Αναφέρει πως θα κατασκευαστούν κι άλλα τέτοια εργοστάσια μικρής κλίμακας, 

καθώς αυτός είναι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  Αναφέρει πως δεν υπάρχει 

περίπτωση να προχωρήσει ο σχεδιασμός που υπάρχει με ΣΔΙΤ και ΤΕΡΝΑ, συνεπώς πρέπει ο 

Δήμος Κορινθίων να είναι έτοιμος. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είτε προχωρήσει είτε δεν προχωρήσει το ΣΔΙΤ, η 

δημοτική αρχή θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του εργοστασίου. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου,  την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, 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, 

(Α) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» συνολικής 

αξίας 1.026.859,69€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με 

την αρχική σύμβαση κατά 20.434,54€, ήτοι ποσοστό μείωσης 2,91%, εργολαβίας της εταιρίας 

«GEOGENESIS A.E.», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων 

σύμφωνα με την αριθμ. 68/2017 μελέτη (προϋπολογισμού 2.360.000,00€) και έχει θεωρηθεί από 

τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. 

(Β) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικ. με αρνητική ψήφο) 
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  Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ποσού 100.823,50€ (πλέον 

Φ.Π.Α.), ήτοι σε ποσοστό της σύμβασης < 15%, εργολαβίας της εταιρίας «GEOGENESIS A.E.», 

σύμφωνα με την αριθμ. 68/2017 μελέτη (προϋπολογισμού 2.360.000,00€). 

 

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

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/313/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-7-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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