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Αριθµός Πρακτικού 45

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  28-9-2020

    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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  28704/24-9-2020 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.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου

Κορινθίων.

     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)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος. 

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

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
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συζήτησης του θέµατος «Παράταση χρόνου ισχύος σύµβασης για την «Προµήθεια και εγκατάσταση

οργάνων  παιδικών  χαρών  και  υπαίθριων  οργάνων  γυµναστικής»  µε  αρ.  19056/06-07-2020  και

συγκεκριµένα  για  το  Τµήµα  1  «Προµήθεια  οργάνων  και  εξοπλισµού  παιδικών  χαρών», διότι   ο

συµβατικός  χρόνος  ισχύος  της  σύµβασης  για  το  Τµήµα  1  «Προµήθεια  οργάνων  και  εξοπλισµού

παιδικών χαρών» είναι τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της αρχικής σύµβασης, ήτοι έως τις 06-10-

2020, όµως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες στους χώρους όπου θα εγκατασταθούν

τα όργανα παιδικών χαρών που αναφέρονται στο Τµήµα 1.

     Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος.

       ΑΠΟΦΑΣΗ 41  6  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Παράτα-

ση χρόνου ισχύος σύµβασης για την «Προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χα-

ρών και υπαίθριων οργάνων γυµναστικής» µε αρ. 19056/06-07-2020 και συγκεκριµένα για το

Τµήµα 1 «Προµήθεια οργάνων και εξοπλισµού παιδικών χαρών»»  υπενθυµίζει στα µέλη της

Επιτροπής την υπ'αριθµ. 9/94/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ανακηρύχθηκε

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

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS Α.Ε. - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝ.Α.Ε. και κατακυ-

ρώθηκε 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 ∆ήµου Κορινθίων.

      Ακολούθως µε την υπ'αριθµ.42/393/2020 παρατάθηκε ο χρόνος  ισχύος της µε αριθµό 19056/06-

07-2020 (Α∆ΑΜ: 20SYMV006976568/06-07-2020) σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και του

ανωτέρω  οικονοµικού  φορέα   για  την  προµήθεια  των  ειδών  του  Τµήµατος  2 «Προµήθεια  υπαί-

θριων οργάνων γυµναστικής» της αριθµ.  81/2017 µελέτης,  ενώ ο χρόνος ισχύος της ίδιας σύµβα-

σης για την προµήθεια των ειδών του Τµήµατος 1 «Προµήθεια οργάνων και εξοπλισµού παιδικών χα-

ρών» είχε  παραµείνει  η 6-10-2020. 

     Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής την από 28-09-2020  εισήγηση

της επιτροπής  αξιολόγησης για την 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 και
συγκεκριµένα  για  το  Τµήµα  1  «Προµήθεια  οργάνων  και  εξοπλισµού  παιδικών
χαρών».

Σχετ.:   1.  Το   µε  αριθµ.  28729/24-09-2020  έγγραφο  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων
2.  Έγγραφο της αναδόχου της προµήθειας µε αρ. 28839/25-09-2020 – περί αποδοχής της
παράτασης του χρόνου ισχύος της σύµβασης .

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:

1. Την  υπ’  αριθµ.  19056/06-07-2020  (Α∆ΑΜ:  20SYMV006976568/06-07-2020)  σύµβαση
µεταξύ  του  ∆ήµου  και  της  “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΡΟΠΗ  –  ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
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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  Τµήµα  1 «Προµήθεια  οργάνων  και  εξοπλισµού  παιδικών  χαρών» είναι
τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ήτοι έως τις 06-10-2020

2. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο µε αρ. 28729/24-09-2020 του Τµήµατος Τεχνικών Έργων και
Μελετών  προς  τον ανάδοχο  της προµήθειας, για  τη παροχή  από  µέρους  του  σύµφωνης
γνώµης,  ώστε  να  παραταθεί  η  σύµβαση  µε  αρ.19056/06-07-2020  κατά  δύο  (2)  µήνες,
προκειµένου να ολοκληρωθούν από τον ∆ήµο οι εργασίες αποξήλωσης επικειµένων στους
χώρους όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα όργανα παιδικών χαρών. 

3. 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 […].

4. 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.

5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  132 του  Ν.  4412/2016  –  Τροποποίηση  συµβάσεων  κατά  τη
διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.

6. Τη  σύµφωνη  γνώµη  της  “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΡΟΠΗ  –  ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ“  για  την  παράταση  ισχύος  της  σύµβασης  κατά  δύο  (2)  µήνες
σύµφωνα µε το έγγραφο της µε αρ. 28839/25-09-2020.

7. Την  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης  µε  αρ.  7002026315/24-06-2020
ισχύος έως 24-06-2022.

8. Εισηγούµαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης για το Τµήµα 1 «Προµήθεια
οργάνων  και  εξοπλισµού  παιδικών  χαρών»  έως  και  τις  06-12-2020,  προκειµένου  να
παραδοθούν  οι  συµβατικές  ποσότητες  των  ειδών  του  Τµήµατος  1,  χωρίς  µεταβολή  του
φυσικού  αντικειµένου,  χωρίς  επαύξηση  των συµβατικών ποσοτήτων  και των  συµβατικών
τιµών. 

    

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση του  Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού,

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

καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    

       Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ'αριθµ. 19056/06-07-2020 (Α.∆.Α.Μ. αρχικής σύµβασης:

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

φορέα  µε  την  επωνυµία  ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α  PLAYGROUNDS Α.Ε.  -  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΡΟΠΗ-

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προµήθεια των ειδών του  Τµήµατος
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1  «Προµήθεια  οργάνων  και  εξοπλισµού  παιδικών  χαρών»  της  υπ'αριθµ.  81/2017  µελέτης και

υπ'αριθµ.  17803/21-5-2019 διακήρυξης διαγωνισµού του ∆ήµου Κορινθίων για  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

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

ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ  73978) έως και τις 06-12-2020, προκειµένου να

παραδοθούν  οι  συµβατικές  ποσότητες  των  ειδών  του  Τµήµατος  1,  χωρίς  µεταβολή  του  φυσικού

αντικειµένου,  χωρίς  επαύξηση  των  συµβατικών  ποσοτήτων  και  των  συµβατικών  τιµών,  όπως

ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται  στο ιστορικό της παρούσης.

 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/416/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  05-10-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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