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Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2021

    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 και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.-4992-22.01.2021(ΦΕΚ-186-23.01.2021 -τεύχος-

Β)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:  'Εκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον

κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID 19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας για  το

διάστηµα από τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου και

ώρα  6:00,  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών,

σήµερα  την 2α Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.2784/29-01-2021 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 VENETIA
KOTSALOU
Ημερομηνία: 2021.02.03 08:16:04 EET
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Πούρος  Γεώργιος,  4)Πνευµατικός

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

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  2)  Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου  θέµατος

Ηµερήσιας  διάταξης),  3)Ταγαράς  Βασίλειος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου  θέµατος

Ηµερήσιας διάταξης).

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ    34  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου  ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ &

Β’ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’,  Αριθµ.  Μελέτης   17/2018»  λαµβάνοντας

υπ'όψιν  :  

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. 17/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων για

την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης

∆ήµου Κορινθίων» προϋπολογισµού 705.086,46 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.),

3. την υπ'αριθµ. 17/285/2018 απόφαση 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. 26/411/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων και την

υπ'αριθµ.  237810/21-11-2018  Απόφαση  Συντονιστή  Α.∆.Π.∆.Υ.&Ι.  περί  ελέγχου

νοµιµότητας,

5. την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  20576/2019  σύµβαση  εκτέλεσης  του  έργου,  συνολικού  ποσού

274.983,72  €  (συµπ/νου  Φ.Π.Α.  24%),  µε  προθεσµία  δώδεκα  (12)  µηνών  από  την

υπογραφή του, ήτοι έως 18-06-2019,

6. τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΝΜΤ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

7. την υπ'αριθµ. 546/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί έγκρισης  του 1ου ΑΠΕ και

του 1ου Π.Κ.Ν.Μ.Τ. του έργου,

8. τον 2ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

9. την  υπ'αριθ.  πρωτ.  12793/12-05-2020 εµπρόθεσµη  αίτηση  του  ανάδοχου  περί  έγκρισης

παράτασης συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου,

10. την υπ'αριθµ. 33/283/2020 απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής  του ∆ήµου  Κορινθίων  περί

Έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου
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κατά  τρεις  (3)  µήνες,  ήτοι  έως  18-9-2020,  (Α.∆.Α.Μ.  τροποποίησης  σύµβασης:

20SYMV006979447),

11. την υπ'αριθµ.  41/372/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων Περί

ορθής επανάληψης της υπ' αριθµ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.

και παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου,  ως προς την αναθεώρηση

τιµών  και  την  έγκριση  του  αρµόδιου  Τεχνικού  Συµβουλίου  (Α.∆.Α.Μ.  τροποποίησης

σύµβασης: 20SYMV007348373),

12. την  υπ'αριθµ.45/428/2020  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  Κορινθίων  περί

παράτασης της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου  κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως

18-12-2020, (Α.∆.Α.Μ. τροποποίησης σύµβασης: 20SYMV007466412),

      θέτει υπ'όψιν των µελών : τον 3ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ  Α’ΒΑΘΜΙΑΣ  &  Β’ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’,  Αριθµ.  Μελέτης

17/2018  και την Αιτιολογική  έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και την υπ'αριθµ. Πρωτ. 1610/20-

01-2021  εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  η  οποία  έχει συνταχθεί από  την

κ.Θεοδοσίου  Α.,  υπάλληλο  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  ειδικότητας  Πολ.Μηχανικού  Π.Ε.  και  έχει

θεωρηθεί από την αν.Προϊσταµένη ∆/νσης κ.Γκεζερλή Ν, ειδικότητας Πολ.Μηχανικού Π.Ε., η οποία

καθ' όλον το περιεχόµενό της έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  του 3ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) του έργου ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’, Αριθµ. Μελέτης  
17/2018

 Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τον Ν 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

2. Το Π.∆. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Την από 15-01-2020 Αιτιολογική Έκθεση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
5. Την προθεσµία περαίωσης του έργου :18-12-2020 

6. Τη συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 221.761,06€ (χωρίς ΦΠΑ)
χωρίς µεταβολή σε σχέση µε το συµφωνητικό. Η συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 24% ανέρχεται
στο ποσό των 274.983,71€.

      Παρακαλούµε 

για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός)  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α’ΘΜΙΑΣ & Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. µελέτης 17/2018 σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Ν 4412/16 (ΦΕΚ 14/08.08.2016 τεύχος Α’).

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος  εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  την έγκριση του 3ου

Α.Π.Ε.  (Τακτοποιητικός) του έργου  ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’,  Αριθµ.  Μελέτης   17/2018,  εργολαβίας  της  Επιχείρησης
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«ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ» µε   Α.Φ.Μ.103856449,  σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση

της αρµόδιας υπηρεσίας.

    

     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,  του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,  τον

υπό έγκριση προϋπολογισµό 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 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’, Αριθµ. Με-

λέτης 17/2018» προϋπολογισµού µελέτης 705.086,46€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της Επιχείρη-

σης «ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ» µε  Α.Φ.Μ.103856449,  ο οποίος έχει συνταχθεί από την

∆/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Κορινθίων  και  έχει  θεωρηθεί  από  την  αν.Προϊσταµένη

∆/νσης αυτής,  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 5/  34  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  03-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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