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Αριθµός Πρακτικού 6

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-02-2021

    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.  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής  υπουργικής απόφασης

«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, 30 Ιανουαρίου

2021  και  ώρα  6:00  έως  και  τη  ∆ευτέρα,  8  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6:00»,  της  υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ.  6882/31.01.2021  (ΦΕΚ  346/31.01.2021 τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:

Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021  κοινής  υπουργικής  απόφασης

«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, 30 Ιανουαρίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341), την 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 12η Φεβρουαρίου

2021, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., σε  τακτική   συvεδρίαση και ύστερα

από τηv υπ' αριθµ.3819/08-02-2021 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 υπ'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
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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, επτά (7)

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)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  θέµατος  Ηµερήσιας  διάταξης),

2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Ηµερήσιας διάταξης).

        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 προθεσµίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ,

ΑΘΙΚΙΩΝ,  ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020», προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ.

31/2020)  349.999,99€  (συµπ/νου  Φ.Π.Α.)»,  διότι  υπάρχει  άµεση  ανάγκη  για  την  συνέχιση  και

ολοκλήρωση του έργου,  καθώς η σχετική σύµβαση υπεγράφη στις 23-12-2020 µόλις ένα µήνα πριν

την 25-01-2021 που ήταν η ηµεροµηνία λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη και σε συνδυασµό µε

τις καιρικές συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις, κατέστησε δυσχερή την εκτέλεση των εργασιών.

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

θέµατος.

        ΑΠΟΦ  ΑΣΗ   4  4  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 2ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης  «Παράτα-

ση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ

ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ  22-7-2020», προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  31/2020)  349.999,99€

(συµπ/νου Φ.Π.Α.)  », θέτει υπ'όψιν των µελών της  Επιτροπής την υπ'αριθµ.πρωτ. 3777/ 08-02-

2021 σχετική εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,  η οποία έχει ως εξής:        

 ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών
υποδοµών και έργα πρόληψης στις κοινότητες Ξυλοκέριζας, Σοφικού , Αθικίων , Γαλατακίου
και Αγίου Ιωάννη του ∆ήµου Κορινθίων µετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
στις 22.07.2020, αρ.µελ.31/2020»

Έχοντας υπ΄όψιν:
- την µε αριθµό 5618/24-07-2020 Απόφαση του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας µε την οποία εγκρίθηκε η
κήρυξη   σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας  των  κοινοτήτων  Ξυλοκέριζας,
Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του ∆ήµου Κορινθίων έως και την 25-01-2021
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- την  µε  αριθµό  58665/14-09-2020 Απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ήµου
Κορινθίων  από  τη  ΣΑΕ  055 για  την  πρόληψη  και  αντιµετώπιση  ζηµιών  και  καταστροφών  που
προκλήθηκαν από θεοµηνίες

- Την υπ΄αριθµ. 39269/23-12-2020 σύµβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος  κ. Βασίλειος Μητακίδης
εκτελεί τις εργασίες του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και έργα πρόληψης
στις κοινότητες Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του ∆ήµου Κορινθίων
µετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020», για το οποίο έχει συνταχθεί η
υπ΄αριθµ 31/2020 µελέτη της ΤΥ ∆ήµου Κορινθίων.

- Την προθεσµία εκτέλεσης του έργου  που καθόριζε η σύµβαση  έως την 25.01.2021 

-  Την  µε  αριθµ.  πρωτ.  1340/18-01-2021  αίτηση  του  ∆ήµου  Κορινθίων  προς  την  ΓΓ  Πολιτικης
Προστασίας  για έγκριση παράτασης της κηρυξης σε Εκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας  των
κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του ∆ήµου Κορινθίων 

- Την µε αριθµ. πρωτ. 525/22-01-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράτασης της
κηρυξης σε Εκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων,
Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του ∆ήµου Κορινθίων έως την 26-07-2021.

-Την µε αριθµ. 1612/20-01-2021 αίτηση του αναδόχου µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου  για έξι µήνες ήτοι µέχρι 26-07-2021

-Το γεγονός ότι η σύµβαση υπεγράφη στις 23-12-2020 µόλις ένα µήνα πριν την 25-01-2021 που
ήταν η ηµεροµηνία λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη σε συνδυασµό µε τις  καιρικές συνθήκες –
έντονες βροχοπτώσεις κατέστησε δυσχερή την εκτέλεση των εργασιών

- Το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθεί η παράταξη κήρυξης από την της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούµε      
Για την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου  µέχρι  26-07-2021, µε αναθεώρηση.

       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση Παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης

του  έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ  ΤΩΝ  Ο∆ΙΚΩΝ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑ  ΠΟΥ  ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ  22-7-2020»,

προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  31/2020) 349.999,99€ (συµπ/νου  Φ.Π.Α.)  µε  ανάδοχο  τον  οικονοµικό

φορέα  µε  την  επωνυµία  ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΑΝ∆ΡΕΑ,  µέχρι  και  την  26-07-2021,  µε

αναθεώρηση τιµών, σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

  

      Η Οικονοµική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την  υπ'αριθµ.πρωτ. 3777/ 08-02-2021 εισήγηση της ∆/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου και τα συνηµµένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του

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

Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, 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 άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ

Ο∆ΙΚΩΝ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΙΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ,  ΣΟΦΙΚΟΥ,

ΑΘΙΚΙΩΝ,  ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑ  ΠΟΥ  ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ  22-7-2020», προϋπολογισµού  µελέτης

(Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.) µε ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία

ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ, µε Α.Φ.Μ. 033112628, κατόπιν της υπ'αριθµ. 39269/23-12-

2020 σύµβασης (Α.∆.Α.Μ.:  20SYMV007922529),  µέχρι και την 26-07-2021,  µε αναθεώρηση τιµών,

σύµφωνα  µε  την  υπ'αριθµ.  πρωτ.3777/08-02-2021  εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  και  όπως

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται  ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης. 

  

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   6  /4  4  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  16-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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