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Αριθµός Πρακτικού 59

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 16-12-2020

    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  µέσω  τηλεδιάσκεψης,  καθώς  και  µε  επικοινωνία  µέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου για όσα µέλη αντιµετώπισαν αδυναµία σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 1, παρ.στ., της υπ'  αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 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

τη  ∆ευτέρα  7 ∆εκεµβρίου  2020 και ώρα  6:00 έως  και τη  ∆ευτέρα  14 ∆εκεµβρίου  2020 και ώρα

6:00»,  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  εγκυκλίου  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

σήµερα  τηv  16η ∆εκεµβρίου  2020,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 38012/11-12-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ

κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά),

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. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης και µε

επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
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Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος  (µέσω  τηλεδιάσκεψης),  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων  (µέσω

τηλεδιάσκεψης),  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  (µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου),  4)Καρσιώτης

Παναγιώτης  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  Κόλλια  Κωνσταντίνα)  (µέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου), 5)Παπαδηµητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Πούρο Γεώργιο) (µέσω

τηλεδιάσκεψης),  6)Πνευµατικός  Αλέξανδρος  (µέσω  τηλεδιάσκεψης),  7)Ταγαράς  Βασίλειος  (µέσω

τηλεδιάσκεψης),   8)Σταυρέλης   Νικόλαος  (µέσω  τηλεδιάσκεψης),  9)Πλατής  Σπυρίδων  (µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).

 Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

      Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την Επιτροπή  να  αποφασίσει για το κατεπείγον  της

συζήτησης  του  θέµατος  «Παράταση  χρόνου  ισχύος  σύµβασης  για  την  “Προµήθεια  υλικών  για  τη

συντήρηση  δηµοτικών  κτιρίων  και  την  πλακόστρωση  των  πεζοδροµίων  &  Κ.Χ.”  –  Τµήµα  1-

Οικοδοµικά υλικά και Τµήµα 2-Σιδηρικά », διότι ο  χρόνος ισχύος σύµβασης  λήγει την  21-12-2020,

ωστόσο δεν έχουν απορροφηθεί  οι συµβατικές ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε τις ανάγκες της

∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας  και πρέπει να  ληφθεί άµεσα  απόφαση  επί  του  εν

θέµατι αιτήµατος.

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

θέµατος. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 6  0  6  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 1ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Παράτα-

ση χρόνου ισχύος σύµβασης για την “Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση δηµοτικών κτιρί-

ων και την πλακόστρωση των πεζοδροµίων & Κ.Χ.” – Τµήµα 1- Οικοδοµικά υλικά και Τµήµα

2-Σιδηρικά»,  υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την υπ'αριθµ. 5/19/2019 απόφαση Οικονοµικής

Επιτροπής, µε την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια ο οι-

κονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. και κατα-

κυρώθηκε σε αυτόν η σύµβαση για την προµήθεια των ειδών των  Τµηµάτων 1 «Οικοδοµικά υλικά»

και 2 “Σιδηρικά” της υπ'αριθµ. 20381/2018 διακήρυξης διαγωνισµού του ∆ήµου Κορινθίων και της

υπ'αριθµ. 23/2018 µελέτης.  

      Επίσης ο Πρόεδρος υπενθυµίζει την υπ' αριθµ. 31/258/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,

µε την οποία παρατάθηκε ο χρόνος  ισχύος της  υπ' αριθµ. 21004/2019 (Α∆ΑΜ: 19SYMV005147821/

17-6-2019) σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΕΡ-

ΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ Ε.Ε. για την προµήθεια των ειδών των Τµηµάτων 1 «Οικοδοµικά υλικά» και

2 “Σιδηρικά” της υπ'αριθµ. 20381/2018 διακήρυξης διαγωνισµού του ∆ήµου Κορινθίων και της υπ'

αριθµ. 23/2018 µελέτης για την ανωτέρω προµήθεια  κατά έξι (6) µήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος

σύµβασης, η οποία έληγε  στις 21-6-2020, ήτοι έως και την 21-12-2020,  και στην συνέχεια θέτει µέσω
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπ' όψιν  µελών  την από 14-12-2020 εισήγηση της Επιτροπής Αρ.221

του Ν.4412/2016  η οποία έχει ως εξής: 

 Θέµα: Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 21004/2019 σύµβασης για την «Προµήθεια υλικών

για την συντήρηση δηµ. κτιρίων και την πλακόστρωση των πεζοδροµίων & Κ.Χ.» - Τµήµα 1

– Οικοδοµικά υλικά και Τµήµα 2 – Σιδηρικά.

Σχετ.:  1. Το  µε αρ. 37821/10-12-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Κορινθίων
2.  Έγγραφο  της  αναδόχου  της  προµήθειας  µε  αρ.  38196/14-12-2020 για  το  Τµήµα  1  –
Οικοδοµικά  υλικά  και  Τµήµα  2  -  Σιδηρικά  περί  αποδοχής  της  παράτασης  του  χρόνου
ισχύος της σύµβασης .

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθµ. 21004/2019 (Α∆ΑΜ: 19SYMV005147821/21-06-2019) σύµβαση µεταξύ του
∆ήµου και της ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. για την προµήθεια των ειδών του Τµήµατος
1 και  2  της  µε  αριθµό  23/2018 µελέτης,  σύµφωνα  µε  την  οποία  ορίζεται  ο  συµβατικός
χρόνος ισχύος είναι ένα (1) έτος από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ήτοι από
την 21-06-2019 έως 21-06-2020,

2. Την παράταση του συµβατικού χρόνου της ανωτέρω σύµβασης, σύµφωνα µε την ΑΟΕ µε
αρ. 31/258/2020, έως τις 21-12-2020.

3. Το  ανωτέρω  σχετικό  έγγραφο  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας µε  αρ.
37821/10-12-2020.

4. Την  υπ.  αριθ.  2/6/2018 απόφαση της  Οικονοµικής  Επιτροπής  µε  την  οποία  ορίστηκε  η
επιτροπή του αρ.221 του Ν.4412/2016

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.  

8. Τη σύµφωνη γνώµη της ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.  για την παράταση ισχύος της
σύµβασης κατά έξι (6)  µήνες σύµφωνα µε το έγγραφο της.

9. Την  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης  µε  αρ.  8002040802/06-06-2019
αορίστου ισχύος. 

10. Εισηγούµαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης κατά έξι (6) µήνες  ήτοι  έως
την 21-06-2021, προκειµένου να απορροφηθούν οι συµβατικές ποσότητες των ειδών σύµφω-
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να µε τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας, χωρίς µεταβολή του φυ-
σικού αντικειµένου, χωρίς επαύξηση των συµβατικών ποσοτήτων και των συµβατικών τιµών. 

     Κατόπιν  των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος  εισηγείται στην  Οικονοµική  Επιτροπή  την  παράταση  του

χρόνου ισχύος της  ως άνω αναφεροµένης σύµβασης κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως και την 21-06-2021,

προκειµένου  να  απορροφηθούν οι  συµβατικές  ποσότητες  των ειδών  σύµφωνα  µε  τις  ανάγκες  της

∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας,  χωρίς  µεταβολή  του  φυσικού  αντικειµένου,  χωρίς

επαύξηση των συµβατικών ποσοτήτων και των συµβατικών τιµών, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση

της Επιτροπής αξιολόγησης.

     Οι  κ.κ.Μπίτζιος,  Καρσιώτης  και  Πλατής,  οι  οποίοι  αντιµετώπισαν  αδυναµία  σύνδεσης  στην

τηλεδιάσκεψη, δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως ψηφίζουν θετικά. 

    Η  Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  µέσω  τηλεδιάσκεψης,  καθώς  και

επικοινωνίας  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  και  έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του

Προέδρου,  την ως  άνω  αναφερόµενη  εισήγηση  της  Επιτροπής  του  Αρ.221 του  Ν.4412/2016, 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 

        Παρατείνει  τον χρόνο ισχύος της υπ'αριθµ. 21004/2019 (Α∆ΑΜ: 19SYMV005147821/17-6-

2019) σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΕΡΓΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ Ε.Ε.  για την προµήθεια των ειδών των Τµηµάτων 1 «Οικοδοµικά υλικά» και 2

“Σιδηρικά”  της  υπ'αριθµ.  20381/2018 διακήρυξης  διαγωνισµού  του  ∆ήµου  Κορινθίων  και  της  υπ'

αριθµ. 23/2018 µελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συνολικού προϋπολογι-

σµού µελέτης 191.300,52€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.) µε αύξοντα αριθµό  ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστή-

µατος ΕΣΗ∆ΗΣ 60939, κατά έξι (6) µήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος σύµβασης, η οποία λήγει στις

21-12-2020, ήτοι έως και την 21-06-2021, προκειµένου να απορροφηθούν οι συµβατικές ποσότητες

των ειδών σύµφωνα µε τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας, χωρίς µεταβο-

λή του φυσικού αντικειµένου, χωρίς επαύξηση των συµβατικών ποσοτήτων και των συµβατικών τι-

µών, 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 59/606/2020.-  

                                                                  Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 18-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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