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Αριθµός Πρακτικού 43

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-9-2020

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής,  συvεδρίασε  σήµερα  τηv 14η Σεπτεµβρίου  2020,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  ∆ευτέρα  και  ώρα

12:00  π.µ.  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  27011/10-09-2020

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  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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)Πούρος  Γεώργιος, Προεδρεύων,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5), Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος,  2)Ταγαράς Βασίλειος.

      Λόγω απουσίας του Προέδρου, κ.Νανόπουλου Βασιλείου,  στην σηµερινή συνεδρίαση προεδρεύει

ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.Πούρος Γεώργιος, δυνάµει της υπ' αριθµ. 33/270/2019

Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.10.01 08:36:38 EEST
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 401  η  : Ο Προεδρεύων εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

παράτασης προθεσµίας του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των

συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  στη  ∆Ε  Κορίνθου  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  Περιφερειακής

Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου

2018» και έχοντας υπ'όψιν :

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 ∆ηµάρχου για την

απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, 

2. την υπ'αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε

θέµα «Έγκριση δέσµευσης ποσού τριών εκατοµµυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου

του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του

Π.∆.Ε.  διάθεση  ισόποσης  πίστωσης  και  µεταβίβασής  της  στον  ∆ήµο  Κορινθίων,  Περιφερειακής

Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και

των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που

επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018»

3. την υπ'αριθµ. 6/2019 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων για την

εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών του υδραυλικών

έργων στη ∆ηµοτική  Ενότητα  Κορίνθου  του ∆ήµου Κορινθίων,  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας,

που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018» προϋπολογισµού

1.400.000,00 € µε ΦΠΑ, 

4. την υπ'αριθµ. 15/150/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων, περί

Έγκρισης  προσφυγής  στην  διαδικασία  της  διαπραγµάτευσης  χωρίς  προηγούµενη  δηµοσίευση

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ 2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει) 

5. το από 17-4-2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύµβασης 

6. την υπ'αριθµ. 17/156/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων, περί

έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α. σύναψης της σύµβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του

έργου ,

7. την υπ'αριθ. 459/2019 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου του Ελ. Συνεδρίου

8. το  υπ'αριθ.  πρωτ.  22481/2019  συµφωνητικό  εκτέλεσης  του  έργου  συνολικού  ποσού

1.260.000,03€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) µε προθεσµία περαίωσης του έργου τεσσάρων (4)

µηνών.

9. την  υπ'  αριθ.  πρωτ.  25693/2019  εµπρόθεσµη  αίτηση  του  αναδόχου  περί  παράτασης  της

προθεσµίας εκτέλεσης του έργου,

10. την υπ'αριθ. 7279/5-10-2018 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της ∆.Ε. Κορίνθου,
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11. τις  υπ'αριθ.  πρωτ.  1948/19-3-2019  &  5603/07-8-2019  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραµµατέα

Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της ∆.Ε.

Κορίνθου 

12. το υπ'αριθ. πρωτ. ΦΠΡ10/4239/10-9-2019 έγγραφο της Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. 

13. την υπ'αριθ. 375/2019 Α.∆.Σ. περί έγκρισης της παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου

14. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

15. την υπ'αριθ.  πρωτ. 7818/2019 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα  Πολιτικής  Προστασίας  περί

παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης της ∆.Ε. Κορίνθου

16. την υπ'αριθ. 495/2019 Α∆Σ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου 

17. την  υπ'αριθ.  πρωτ.  37632/2019  αίτηση  του  αναδόχου  περί  παράτασης  της  προθεσµίας

εκτέλεσης του έργου,

18. την  υπ'αριθ.  497/2020  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  περί  έγκρισης  της  παράτασης

προθεσµίας εκτέλεσης του έργου

19. την υπ'αριθ. πρωτ. 3175/2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης

του έργου

20. την υπ'αριθµ. 1409/2020 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για παράταση

της  κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 31-8-2020.

21. την  υπ'αριθµ.15/135/2020  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  για  παράταση  προθεσµίας

εκτέλεσης  του  εν  λόγω  έργου  µέχρι  31-08-2020  (Α∆ΑΜ  τροποποίησης  σύµβασης:

20SYMV006879330), 

22. τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,

23. το  υπ'αριθµ.  15/02-07-2020  Πρακτικό  του  Τεχνικού  Συµβουλίου  ∆ηµοσίων  Έργων  της

Περιφέρειας Πελοποννήσου σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του

εν λόγω έργου,

24. το  υπ.  αριθµ.  ΦΠΡ010/3336/22-07-2020  της  Ε.Υ.∆.Ε.  Κ.Σ.Σ.Υ.  της  Γενικής  ∆ιεύθυνσης

Συγκοινωνιακών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: Έγκριση του 2ου

Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών του υδραυλικών

έργων στη ∆Ε Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από

τη φυσική καταστροφή της 29ης και της 30ης Σεπτεµβρίου 2018»,

25. Την υπ'αριθµ. 39/334//2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του

έργου (Α∆ΑΜ τροποποίησης σύµβασης: 20SYMV007174488),

      θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ.25665/01-09-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους κ.κ. Καραΐσκο Ι., και  Κακάβα Ν. και

έχει θεωρηθεί από την αν.Προϊσταµένη ∆/νσης κ.Γκεζερλή Ν., η οποία καθ' όλον το περιεχόµενό της

έχει ως εξής: 

“Η Εργοληπτική  Επιχείρηση  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», δυνάµει της υπ’ αριθ. πρωτ.  22481/01-07-2019
συµβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέµατος µε αριθµ. µελέτης 6/2019 της ∆.Τ.Υ. του
∆ήµου Κορινθίων.
Η σύµβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης τεσσάρων (4) µηνών ήτοι
µέχρι την 1/11/2019. 
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Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µε  τις  αριθ.  375/2019 και  497/2019  αποφάσεις  του  και  η  Οικονοµική
Επιτροπή  µε την αριθµ.135/2020 απόφασή της ενέκρινε παράταση µέχρι 31/08/2020.

Η ανάδοχος µε την αριθµ.πρωτ.21485/2020 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσµίας τριών µηνών.
Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας µε την αριθµ. 6402/2020 απόφασή του παρέτεινε την
κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 03-03-2021.

Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται η παράταση αναγκαία και αυτή που µπορεί να δοθεί είναι
µέχρι 03-03-2021 και γίνεται µε αναθεώρηση τιµών (ηµεροµηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης).
Παρακαλούµε για την έγκρισή του από την Οικονοµική Επιτροπή”.

      Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Προεδρεύων εισηγείται την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν

λόγω έργου  προϋπολογισµού µελέτης 1.400.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α., εργολαβίας της εταιρείας

“ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.”,  από την Οικονοµική  Επιτροπή   µέχρι την 03-03-2021 (παράταση κήρυξης  σε

κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης)  σύµφωνα  µε  την  σχετική  εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  του

∆ήµου.

       Στο σηµείο αυτό o κ.Πνευµατικός Α. παίρνει τον λόγο και µεταξύ άλλων λέει, να γίνουν τα έργα

που είχαν προγραµµατιστεί αρχικά και για τα οποία δόθηκε η χρηµατοδότηση.

      Ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία, διότι θεωρεί ότι το έργο δεν ανατέθηκε µε

διαφανή τρόπο και µε συµφέρουσα έκπτωση για το ∆ήµο.

    Η  Οικονοµική  Επιτροπή   έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προεδρεύοντος,  την

σχετική  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 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 

(απέχοντος του κ.Σταυρέλη Ν.)

       Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ'αριθµ.22481/01-07-2019 συµβάσεως  (Α.∆.Α.Μ. αρχικής

σύµβασης:  19SYMV005197794) µεταξύ  του  ∆ήµου  Κορινθίων  και  του  οικονοµικού  φορέα  µε  την

επωνυµία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση  του έργου  µε Α.Μ. 6/2019  «Αποκατάσταση ζηµιών

των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στην ∆.Ε. Κορίνθου του ∆ήµου Κο-

ρινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης

Σεπτεµβρίου 2018» προϋπολογισµού µελέτης 1.400.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.),  µέχρι την 03-03-

2021, µε αναθεώρηση τιµών,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 43/401/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 30-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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