
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-8-2020 

 

    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 επτά (7) 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)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

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

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 
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συζήτησης του θέματος «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», διότι οι διαδικασίες εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 327η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και λαμβάνοντας υπόψη:   

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. 22/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για 

την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α., 

3. την αριθ. 2781/3-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΛ87Λ1-41Τ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο 

«Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στο 

Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» & την αριθ. 2033/3-8-2018 (ΑΔΑ 7ΤΑΟ7Λ1-ΖΙΒ) 1η 

τροποποίηση της πράξης, 

4. την αριθμ. 22/465/2017 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής της χρηματοδότησης του 

έργου των όρων της απόφασης ένταξης και των υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων ως 

δικαιούχου 

5. το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα 

πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης 

Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος». Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της 

δαπάνης του έργου είναι 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο κωδικός 

εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2017ΕΠ02610016. 

6. την αριθ. 8/109/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί 

καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του εν λόγω έργου, 

7. το από 22-6-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του έργου, 

8. την αριθ. 17/282/26-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, 

περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του έργου  

9. την αριθ. 25/397/03-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18AWRD003636268) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων & την αριθ. 192326/9-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΡΠΟΡ1Φ-90Ν) 

Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,   
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10. την με αριθ. πρωτ. 2541/5-10-2018 έγκριση σχεδίου σύμβασης για το υποέργο «Κατασκευή 

πολυδύναμου νηπιαγωγείο πόλης Κορίνθου» από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

11. την αριθ. πρωτ. 35161/2018 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 548.909,37 € 

με το Φ.Π.Α. 24% 

12. το αριθ. πρωτ. 827/19-3-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

13. την αριθμ. 137/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν θέματι έργου 

14. την αριθμ. 296/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίηση της μελέτης του 

εν θέματι έργου, 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής α)την από 26-6-2020 (αριθ. πρωτ. Β134) εμπρόθεσμη 

αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, β)το από 14-

7-2020 σχέδιο εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου περί 

έγκρισης παράτασης προθεσμίας του εν θέματι έργου, γ)το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2295/28-7-2020 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί προέγκρισης 

τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2η παράταση και 1ος ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το Υποέργο 

«Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» Α/Α 1 της Πράξης 5007958, με το 

οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο προέγκρισης της εν λόγο τροποποίησης νομικής 

δέσμευσης και την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 6-10-2020, και δ)την από 28-

7-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία 

έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
 
Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
Η Εργοληπτική Επιχείρηση «GEOGENESIS Α.Ε.» δυνάμει της αριθ. Πρωτ. 35161/2018 
συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελ. 22/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου 
Κορινθίων.  Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης την 
12/02/2020.  Με την αριθ. 137/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
έως 29/7/2020. 
Η ανάδοχος με την αριθ. πρωτ. 18044/2020 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσμίας εβδομήντα (70) 
ημερών. 
Από την έναρξη των εργασιών του έργου και προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο οι νέοι 
κανονισμοί σκυροδέματος, ΚΕΝΑΚ κλπ καθώς και εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από την αρχική Μελέτη κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης για την 
κατασκευή ενός άρτιου και ολοκληρωμένου έργου.  Από την Δ/νση ΤΥ συντάχθηκε η πρόταση 
τροποποίησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του νόμου 4412/2016 με το 
οποίο επιτρέπεται η τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκειας εκτέλεσης του έργου για 
την διόρθωση σφαλμάτων της ή την συμπλήρωση ελλείψεων ή για λόγους που υπαγορεύονται από 
απρόβλεπτες περιστάσεις.  Για την εν λόγω τροποποίηση της μελέτης γνωμοδότησε θετικά (αριθ. 
πρωτ. 343/6-6-2020) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
με την αριθ. 35/296/2020 απόφαση ενέκρινε την τροποποίηση της μελέτης.  Κατόπιν απαιτείται η 
σύνταξη ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ καθώς και η έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή και στην 
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συνέχεια θα γίνει η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.  Άρα η παράτασης των εβδομήντα (70) 
ημερών κρίνεται αναγκαία και γίνεται με αναθεώρηση τιμών. 
Για την εν λόγω παράταση γνωμοδότησε θετικά η Διαχειριστική Αρχή. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 

προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GEOGENESIS A.E.’’, μέχρι τις 6-10-2020, σύμφωνα με την 

ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

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

του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνημμένα αυτής 

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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

“GEOGENESIS A.E.’’ μέχρι τις 6-10-2020 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/327/2020 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 5-8-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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