
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 42 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  1-9-2020 

 

    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 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 25444/28-8-2020 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 Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 393η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση 

χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.09.03 08:17:46 EEST
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ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ με αρ. 19056/06-07-2020», υπενθυμίζει στα 

μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 94/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε. - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ.Α.Ε. 

και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια ειδών των τμημάτων με α/α 1 

«Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών» και 2 «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων 

γυμναστικής» της αριθμ. 81/2017 μελέτης και αριθμ. 17803/21-5-2019 διακήρυξης διαγωνισμού 

του Δήμου Κορινθίων. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24924/26-8-2020 εισήγηση της 

επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:  

 

Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 
παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» με αρ. 19056/06-07-2020. 

 
Σχετ.:  1.  Αίτηση της αναδόχου της προμήθειας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ.22255/03-08-2020. 
2. Το  με αριθμ. 24156/19-08-2020 έγγραφο του ΤΤΕΜ του Δήμου Κορινθίων 

  
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 19056/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006976568/06-07-2020) σύμβαση 
μεταξύ του Δήμου και της “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ για την προμήθεια των ειδών τoΤμήματος 1 και 2 της με αριθμό 
81/2017 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της 
σύμβασης για το: (Α) Τμήμα 1 «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών» είναι 
τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 06-10-2020, (Β) για το Τμήμα 
2 «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ήτοι έως τις 06-09-2020 , 
 

2. Το ανωτέρω σχετικό αίτημα με αρ. 22255/03-08-2020, σύμφωνα με το οποίο η ανάδοχος 
προμηθεύτρια εταιρεία ζητά παράταση ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες για τα 
Τμήματα 1 και 2, δεδομένης της πανδημίας λόγω covid-19 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
εξαιτίας της οποίας υπάρχει μεγάλη έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, οπότε είναι 
δυσχερής η ολοκλήρωση κατασκευής μεγάλου μέρους των υπό προμήθεια ειδών, για την 
οποία απαιτείται προμήθεια υλικών από το εξωτερικό.  
 

3. Tην παρ.1 του εξηκοστού άρθρου «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της ΠΝΠ – ΦΕΚ 
68/Α’/20-03-2020, σύμφωνα με την οποία, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, ήτοι έως τις 20-
09-2020, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, 
είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό 
διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση». 
 

4. Την περ.3 του άρθρου Γ. «Συμβάσεις που ΔΕΝ σχετίζονται με την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού» της Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΔΗΣΥ 24/2133/15-04-2020 [ΑΔΑ: 
ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7], σύμφωνα με το οποίο, για την ενεργοποίηση της ανωτέρω περ.(δ) της 
παρ. 1 του εξηκοστού άρθρου της ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020 απαιτείται, απόφαση του, 
κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, σε περίπτωση προφανώς 
άλλου νομικού προσώπου. Στην εν λόγω απόφαση πρέπει να καθορίζεται και το αναγκαίο 
χρονικό διάστημα χορήγησης παράτασης των συμβατικών προθεσμιών. Το εν λόγω 
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διάστημα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που 
κρίνεται επιβεβλημένη η επιβολή μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ήτοι πέραν 
της 20/9/2020, σύμφωνα με το σημείο 3 της παρούσης 

 
5. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 

4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης 
γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 
του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου […]. 
 

6. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με 
την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) 
έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 
τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. 
 

8. Το έγγραφο της αρμόδιας για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Έργων 
και Μελετών με αρ. 24156/19-08-2020. 
 

9. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης με αρ. 7002026315/24-06-2020’ 
ισχύος έως 24-06-2022. 
 
Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για το Τμήμα 2 «Προμήθεια 
υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» έως και τις 20-9-2020, προκειμένου να παραδοθούν οι 
συμβατικές ποσότητες των ειδών του Τμήματος 2, χωρίς μεταβολή του φυσικού 
αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. Ο δε 
χρόνος ισχύος της σύμβασης για το Τμήμα 1 «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού 
παιδικών χαρών» παραμένει η 06-10-2020.  

 
Για την Επιτροπή 

 
Ελένη Σαββανού                 Άννα Γιαβάση             Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου (Αναπλ. Μέλος) 

 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω 

αναφερομένης σύμβασης για το Τμήμα 2 «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» έως και 

τις 20-9-2020, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών του Τμήματος 2, 

χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των 

συμβατικών τιμών.  Ο χρόνος ισχύος της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης για το Τμήμα 1 

«Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών» παραμένει η 6-10-2020. 
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       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ως άνω 

αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

   Α.- Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 19056/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006976568/06-07-2020) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε. - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 

2 «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» της αριθμ. 81/2017 μελέτης και αριθμ. 17803/21-

5-2019 διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ προϋπολογισμού 

μελέτης 206.553,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αύξων αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73978), έως και τις 20-9-2020, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές 

ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών 

ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης. 

  Β.- Ο χρόνος ισχύος της με αριθμό 19056/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006976568/06-07-2020) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

PLAYGROUNDS Α.Ε. - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 1 «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού 

παιδικών χαρών» της αριθμ. 81/2017 μελέτης και αριθμ. 17803/21-5-2019 διακήρυξης 

διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 206.553,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αύξων αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

73978) παραμένει η 6-10-2020. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/393/2020.- 

                                                                        

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 2-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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