
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 60 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-12-2020 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

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

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

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

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

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

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'  

αριθ. Δ1α/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 Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/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 29η Δεκεμβρίου 

2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' 

αριθ. 39402/24-12-2020 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 Δήμου 

Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

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

μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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: 2020.12.31 09:59:12 EET
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς 

Βασίλειος. 

 

      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 της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ποσού 13.702,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 37/2020)», διότι ο συμβατικός 

χρόνος της εν θέματι σύμβασης λήγει στις 31-12-2020 και πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες 

για την απαιτούμενη παράτασή του, καθώς δεν έχουν παραδοθεί όλες οι συμβατικές ποσότητες και η 

προμήθεια ελαστικών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

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

θέματος. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 637η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση 

χρόνου ισχύος της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ποσού 

13.702,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 37/2020)», θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 37339/4-12-2020 σύμβαση ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για την 

τακτική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων ποσού 11.050,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. και στα 13.702,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία Δ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., καθώς και την από 29-12-2020 

σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια ελαστικών για την τακτική 
συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δ. Κορινθίων » με αρ. 37339/04-12-2020. 

 
Σχετ.:  1.  Αίτηση της αναδόχου της προμήθειας «Δ.ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αρ.38999/22-12-

2020. 
2. Το  με αριθμ. 39332/24-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 
Δήμου Κορινθίων 

  
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 37339/04-12-2020  (ΑΔΑΜ: 20SYMV007776919/04-12-2020) σύμβαση 
μεταξύ του Δήμου και της “ Δ.ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.“ για την προμήθεια των ειδών της 
ομάδας Γ’  της με αριθμό 37/2020 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός 
χρόνος ισχύος της σύμβασης για: Την Ομάδα Γ΄ «Προμήθεια ελαστικών για την τακτική 
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συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δ. Κορινθίων» είναι είκοσι έξι (26) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 31-12-2020, 
 

2. Το ανωτέρω σχετικό αίτημα με αρ. 38999/22-12-2020, σύμφωνα με το οποίο η ανάδοχος 
προμηθεύτρια εταιρεία ζητά παράταση ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες για τα είδη 
της ομάδας Γ΄, δεδομένης της πανδημίας λόγω covid-19 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
εξαιτίας της οποίας υπάρχει πρόβλημα λόγω αυξημένου φόρτου παραγγελιών και η 
μεταφορική εταιρεία δε δύναται να τα παραδώσει άμεσα.  
 

3. Tην παρ.1 του εξηκοστού άρθρου «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της ΠΝΠ – ΦΕΚ 
68/Α’/20-03-2020, η οποία παρατάθηκε με το Άρθρο 29 του Ν. 4753/2020 και σύμφωνα με 
την οποία, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για 
χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση». 
 

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. Το έγγραφο της αρμόδιας για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι η Δ/νση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης  με αρ. 39332/24-12-2020. 
 

Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για την Ομάδα Γ΄ «Προμήθεια 
ελαστικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δ. Κορινθίων» έως και τις 
26-1-2021, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών της Ομάδας Γ’ , χωρίς 
μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των 
συμβατικών τιμών.  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω 

αναφερομένης σύμβασης έως και τις 26-1-2021, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές 

ποσότητες των ειδών της Ομάδας Γ΄ της αριθ. 37/2020 μελέτης του Δήμου, χωρίς μεταβολή του 

φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 

   

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την αριθ. 37339/2020 

σύμβαση, την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, την 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  
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   Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 37339/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007776919/4-12-2020) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Δ. 

ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Γ΄ της αριθ. 37/2020 μελέτης του 

Δήμου για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ποσού 13.702,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

έως και τις 26-1-2021, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών της Ομάδας 

Γ΄ της αριθ. 37/2020 μελέτης του Δήμου, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση 

των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών 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 60/637/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-12-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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