
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 3

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 25-1-2021

    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,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1,

παρ.1.2.”∆ηµόσιες  υπηρεσίες”,  του  άρθρου  1,  παρ.1.2.”∆ηµόσιες  υπηρεσίες”,  της  υπ'   Αριθµ.

∆1α/ΓΠ.οικ.:  1293/08.01.2021   Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (ΦΕΚ  30/08.01.2021 τεύχος  Β’):

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 11 Ιανουαρίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, στην υπ’ αριθ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθ.

426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σήµερα  τηv  25η Ιανουαρίου

2021, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'

αριθ. 1809/21-01-2021 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.

       Στην 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 έξι (6) µέλη

και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2021.02.02 09:12:58 EET
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Σταυρέλης Νικόλαος,3)Ταγαράς Βασίλειος.

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 2  2  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση του

2ου Α.Π.Ε. του έργου  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε.  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  προϋπολογισµού  µελέτης (Α.Μ. 21/2018)

4.600.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).» λαµβάνοντας υπ'όψιν  τα κάτωθι:  

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'αριθµ. 21/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων για

την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία ∆.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισµού 4.600,000,00 € µε ΦΠΑ,

3. την υπ'αριθµ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων, περί

Έγκρισης  Τεχνικών  προδιαγραφών  µελέτης  και  καθορισµού  όρων  διακήρυξης  διενέργειας

διαγωνισµού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, 

4. την υπ'αριθµ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων, περί

έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.∆. του έργου, 

5. την υπ'αριθµ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων και

την αριθµ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.∆.Π.∆.Ε& Ι. περί ελέγχου νοµιµότητας, 

6. την υπ'αριθµ.629/2018 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου του Ελ. Συνεδρίου, 

7. το  υπ'αριθµ.  πρωτ.  42069/2018  συµφωνητικό  εκτέλεσης  του  έργου  συνολικού  ποσού

1.453.783,14€ (πλέον ΦΠΑ ) µε προθεσµία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) µήνες, 

8. την  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  37263/22-10-2019  αίτηση  του  αναδόχου  περί  παράτασης  της

προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έξι (6) µήνες, 

9. την  υπ'αριθµ.  35/567/2019  απόφαση  ∆.Σ.  περί  έγκρισης  παράτασης  της  προθεσµίας

εκτέλεσης του έργου

10. την  υπ'αριθµ.16/149/2020  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης παράτασης

προθεσµίας του έργου  µέχρι 30-09-2020,

11. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,

12. την υπ'αριθµ. 16/149/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.

του έργου (Α.∆.Α.Μ. 20SYMV006627760),

13. την  υπ'αριθ.  45/429/2020  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης παράτασης

προθεσµίας του έργου µέχρι  31-03-2021,
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       θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  :  τον  2ο  Α.Π.Ε.  του  έργου  και  την  εισηγητική  έκθεση  που  τον

συνοδεύει,  καιθώς  και  την  υπ'αριθµ.  Πρωτ.  1413/18-01-2021 εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ.Καραΐσκο Ι. και θεωρήθηκε από

την αν.προϊστ/νη κ.Γκεζερλή Ν., και καθ’ όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή µη του 2
ου

 Α.Π.Ε. του έργου : «Οδοποιία  ∆Ε Κορίνθου»

Κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Η  εργοληπτική  επιχείρηση  «ΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ»  δυνάµει  της  αριθµ.  πρωτ.  42069/2018

συµβάσεως  ανέλαβε  την  κατασκευή  του  έργου  του  θέµατος  µε  αριθµ.  µελ.  21/2018 της  ∆.Τ.Υ.
∆ήµου Κορινθίων.

Από την ∆/νση ΤΥ συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει
µεταβολή  σε  σχέση  µε  την  σύµβαση.  Συντάχθηκε  προκειµένου  να  καταστεί  δυνατόν  να
συµπεριληφθούν αυξήσεις και µειώσεις σε ποσότητες εργασιών χωρίς να τροποποιείται το «βασικό
σχέδιο» του έργου, βάσει των §3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα από την χρήση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.

Για τον εν  λόγω 2ο Α.Π.Ε. γνωµοδότησε θετικά (αριθµ.πρωτ.469/08-01-2021) το Τεχνικό
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων καθώς και η διαχειριστική Αρχή.

Η συνολική προτεινόµενη δαπάνη δια του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των
1.802.691,09 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) και γίνεται µε αναθεώρηση τιµών.

Παρακαλούµε για την έγκριση του από την Οικονοµική Επιτροπή. 

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος  εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  την έγκριση του 2ου

Α.Π.Ε.  του  έργου  «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ∆.Ε.  ΚΟΡΙΝΘΟΥ» εργολαβίας  της  Επιχείρησης  «ΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ»,

σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

      Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός και αναφέρει ότι είναι θετικός για την έγκριση

του Α.Π.Ε.,  αλλά αναρωτιέται άν η ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει το έργο έως το τέλος Μαρτίου

που λήγει η παράτασή του.

      Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι πράγµατι υπάρχει καθυστέρηση.

     Ο κ.Πνευµατικός λέει µεταξύ άλλων ότι η καθυστέρηση φτάνει τον ενάµιση χρόνο, ότι πρέπει η

Τ.Υ να  συντάξει  έγγραφα  προς  τον εργολάβο  για την ολοκλήρωση  του  έργου  και ότι υπάρχουν

τεράστια προβλήµατα καθώς οι εργασίες δεν έχουν γίνει έντεχνα, και έχουν καταστραφεί τµήµατα

του δικτύου.

     Ο  κ.Πούρος  συµφωνεί  σχετικά  µε  την  ποιότητα  των  εργασιών  και  αναφέρει  ότι  πιέζουν  τον

εργολάβο όσο µπορούν για να τελειώσει το έργο.

      Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει ότι και σε άλλο έργο, την Παιδική Χαρά στον Άγιο Γεώργιο υπήρξαν

καθυστερήσεις, δεν είναι ορθή η διαµόρφωση και δεν φαίνεται καλά από απόσταση λόγω ύψους.

     Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι στο σηµείο αυτό δεν είχε διαµορφωθεί το Σχέδιο Πόλης και χάθηκε

χρόνος για εκκρεµότητες και ότι ήταν κακή η επιλογή του σηµείου, οπότε δεν υπήρχε περιθώριο για

άλλη διαµόρφωση.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι αυτή η συζήτηση αφορά άλλο έργο

και ζητά από τα µέλη να ψηφίσουν.
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     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'

όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας,  τις διατάξεις του

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

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τον υπό έγκριση προ-

ϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και

της Εγκυκλίου  487/87194, 11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα,

σχετική νοµοθετική διάταξη,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

      Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ποσού 1.802.691,09 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) εργολαβίας της Επιχείρησης «ΤΕΚΑΤ

ΑΤΕ»,  ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κορινθίων σύµφωνα µε την

αριθµ. 21/2016 µελέτη (προϋπ/σµού 4.600.000,00€) και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο ∆ιεύ-

θυνσης της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  και γίνεται µε αναθεώρηση  τιµών, όπως

ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 3/2  2  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  01-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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