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Αριθµός Πρακτικού 57

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  07-12-2020

    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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-

∆ηµόσιες Υπηρεσίες της αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

Β΄4899/6-11-2020)  «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας  για  το  διάστηµα  από  το

Σάββατο,7  Νοεµβρίου  2020  έως  και  τη  ∆ευτέρα,  30  Νοεµβρίου  2020» και  στην

Αριθµ.∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινή  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα µέτρα

προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020  και ώρα 6:00 έως

και  τη  ∆ευτέρα   14  ∆εκεµβρίου  2020  και  ώρα  6:00» και  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε επικοινωνία µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 07η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και

από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 37212/03-12-2020

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 ως άνω πρόσκληση. 
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    Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου έξι  (6) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος,

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων.

 

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

   Στην συνέχεια,  ο Πρόεδρος  ζήτησε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  από την Επιτροπή,  να

αποφασίσει  για  το  κατεπείγον  της  συζήτησης  του  θέµατος  «Έγκριση  ή  Μη  του  αιτήµατος  του

αναδόχου  του  έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ»  µε  την  επωνυµία

MA.CON.STRUCTION TAEAE   περί παράτασης  εργασιών  µε  αναθεώρηση  µέχρι  15/01/2020»,

διότι επείγει η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου  και συνεπώς η απόφαση περί έγκρισης ή µη  της

εν λόγω παράτασης εκ µέρους του ∆ήµου Κορινθίων πρέπει να ληφθεί άµεσα.

   Η Οικονοµική Επιτροπή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον

της συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.

   

         ΑΠΟΦΑΣΗ 589  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το 1ο θέµα

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση ή Μη του αιτήµατος του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ»  µε  την  επωνυµία  MA.CON.STRUCTION TAEAE  περί

παράτασης εργασιών µε αναθεώρηση µέχρι 15/01/2020» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την

υπ'αριθµ. 33/285/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία χορηγήθηκε στον ανάδοχο

οριακή  προθεσµία  ολοκλήρωσης  του  έργου  έως  4/12/2020.  Ακολούθως  µέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου  θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής  την  υπ'αριθµ.πρωτ.37232/03-12-2020

εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. 

ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ».

Κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Η  Εργοληπτική  Επιχείρηση  ‘‘MA.CON.STRUCTION TAEAE’’,  δυνάµει  της  αριθ.  πρωτ.

20276/20-6-2018  συµβάσεως,  ανέλαβε  την  κατασκευή  του  έργου  του  θέµατος  µε  αριθµ.  µελ.
71/2017 της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Κορινθίων. 

Η σύµβαση καθόρισε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι
έναρξη  την  20/6/2018  και  λήξη  την  20/6/2019.  Με  τις  αριθ.  281/2019,  393/2019,  201/2020
αποφάσεις η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε παράταση µέχρι 4/7/2020. 
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Με την αριθµ.33/285/2020 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή χορήγησε στον ανάδοχο
οριακή  προθεσµία  ολοκλήρωσης  του  έργου  έως  4/12/2020. Επ'αυτής  της  απόφασης  η  ανάδοχος
κατέθεσε την αριθµ.30953/2020 ένσταση. 

Ο  ανάδοχος  µε  την  αριθµ.  35669/20-11-2020 αίτησή  του  ζήτησε  εκπρόθεσµα  παράταση
προθεσµίας του έργου µε αναθεώρηση  µέχρι 15/01/2020.

 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την  αριθµ.372229/03-12-2020 Ειδική  Πρόσκληση  έχει
δοθεί στον ανάδοχο προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου τριάντα (30)ηµέρες από την επίδοσή της.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί
θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Νόµου 4412/2016 περί έκπτωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, 
Εισηγούµαστε  αρνητικά επί του  αιτήµατος  του αναδόχου  για παράταση  της προθεσµίας

εκτέλεσης του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ» .

 

       Ο Πρόεδρος εισηγείται την απόρριψη του αιτήµατος του αναδόχου του έργου περί παράτασης

των εργασιών, σύµφωνα και µε την  εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.  

     Εκτός  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  οι  κ.κ.  Ζαχαριάς,  Μπίτζιος,  Κόλλια,  δήλωσαν

γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως  ψηφίζουν θετικά, σύµφωνα µε την εισήγηση της

υπηρεσίας.

       Ο κ.Πούρος γράφει  “Εγκρίνεται η εισήγηση της ∆.Τ.Υ..Μη έγκριση του αιτήµατος παράτασης” .

       Ο κ.Σταυρέλης  γράφει “Εγκρίνω σύµφωνα µε την εισήγηση”.

      Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έχοντας υπ'

όψιν την ανωτέρω 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.-  ∆εν  αποδέχεται το υπ'αριθµ35669/20-11-2020 αίτηµα του αναδόχου οικονοµικού φορέα

µε την επωνυµία MA.CON.STRUCTION TAEAE περί παράτασης της προθεσµίας περαίωσης της

εκτέλεσης  του  έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ» µε  αναθεώρηση  έως  τις

15/01/2020, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και

του Προέδρου στο ιστορικό της παρούσης.

       Β.- Καλεί τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία MA.CON.STRUCTION TAEAE να

ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ» σύµφωνα

µε  τα  οριζόµενα  στην  υπ'αριθµ.372229/03-12-2020 Ειδική  Πρόσκληση  µε  την  οποία  έχει  δοθεί

στον ανάδοχο προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοσή της.
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     Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί θα

εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Νόµου 4412/2016 περί έκπτωσης, όπως ακριβώς και

αναλυτικά αναγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 57/589/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   07-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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