
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 30-3-2021

    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 και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
17698/19-03-2021 (ΦΕΚ 1076/20-03-2021 τεύχος Β') 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, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και 
ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη 
και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 7963/26-3-2021 
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 Δήμου Κορινθίων.
     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 
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     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)Πούρος Γεώργιος, 
4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7) Πλατής 
Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης).

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
        ΑΠΟΦΑΣΗ 120η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 21/2018) 4.600.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» λαμβάνοντας υπ'όψιν  τα εξής:  
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 Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,  

2. Την υπ'αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» 
προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με ΦΠΑ, 

3. Την υπ'αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
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 Δήμου 
Κορινθίων, περί έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου, 

5. Την υπ'αριθμ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κορινθίων και την αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.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, 
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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 Δ.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.Δ.Α.Μ. 
:20SYMV006627760),

13. Την υπ'αριθμ. 45/429/2020 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι  
31-03-2021 (Α.Δ.Α.Μ. :20SYMV007432947),

14. Την υπ'αριθμ.3/22/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. ;21SYMV008082448),

θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ.7546/22-03-2021 εισήγηση 
του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κ.Θεοδοσίου 
Α. και θεωρήθηκε από την αν.προϊστ/νη κ.Γκεζερλή Ν., και καθ’ όλο το περιεχόμενό της 
έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ :  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Αρ. μελέτης 21/2018, 
Έχοντας υπ΄όψιν:
1. Τον Ν.3852/7-6-10(ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

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

4. Την αρχική προθεσμία περαίωσης έργου που ήταν 12 μήνες
5. Την υπ΄αριθμ.  35/567/2019 απόφαση  της Δ.Σ  περί έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι μήνες.
6. Την υπ΄αριθμ.  16/149/2020 απόφαση  της Ο.Ε.  περί έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-09-2020
7. Την υπ΄αριθμ.  45/429/2020 απόφαση  της Ο.Ε.  περί έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-03-2021
8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ 5472/24-02-2021 αίτηση του Αναδόχου που ζητά παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά έξι (6) μήνες , ήτοι έως 30-09-2021.
9. Το γεγονός ότι κατά την χειμερινή περίοδο οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν 

την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, την φύση των εργασιών διάνοιξης νέων 
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οδών, την ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ που θα συμπεριλάβει απαραίτητες αυξομειώσεις 
ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου

        
Παρακαλούμε
Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Αρ. μελέτης 21/2018 για έξι (6)_μήνες , ήτοι  έως 30-09-2021, με 
αναθεώρηση τιμών. 

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την  
παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Αρ. 
μελέτης 21/2018  εργολαβίας της Επιχείρησης «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 
έως 30-09-2021, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας.
       Ο κ.Σταυρέλης ερωτά σε τί ποσοστό έχει φτάσει το έργο.
       Ο κ.Πούρος απαντά ότι είναι περίπου στο 65% η ολοκλήρωση του έργου.
      Ο κ.Ταγαράς παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι στην αρχή της οδού Αγίου 
Γεωργίου είναι πολύ κακή η ποιότητα ασφαλτόστρωσης.
      Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι είναι η πρώτη επίστρωση και θα ακολουθήσει κι άλλη.
      Στο σημείο αυτό ο κ.Πνευματικός παίρνοντας το λόγο, αναφέρει  μεταξύ άλλων, 
πως υπάρχουν δύο προβλήματα, πρώτον: οι μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο που 
αναδεικνύουν την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής και από την άλλη: ενώ η ευθύνη 
είναι του εργολάβου, δίνουμε παρατάσεις με αναθεώρηση που επιβεβαιώνουν την 
ευθύνη του Δήμου. Αναφέρει πως ο εργολάβος κάνει ότι θέλει επειδή η Δημοτική αρχή 
του το επιτρέπει, ακόμη και στο τεχνικό κομμάτι, παραβιάζοντας τις προδιαγραφές. 
Αναφέρει ότι η δημοτική αρχή δεν πιέζει τον εργολάβο να ολοκληρώσει. Για τον λόγο 
αυτό αναφέρει ότι ως παράταξη δεν θα ψηφίσουν αυτή την παράταση διότι δεν 
κάνουμε τίποτα για να πιέσουμε τον εργολάβο,  αλλά επικυρώνουμε την ευθύνη του 
Δήμου. Αναφέρει ότι είναι απαράδεκτος ο τρόπος με το οποίο διαχειρίζεται η 
Δημοτική αρχή τα έργα που παρέλαβε.
     Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του έργου 
ελέγχονται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του Δήμου και ότι όσον αφορά την 
παράταση, πιέζει η δημοτική αρχή τον εργολάβο ώστε να τελειώσει το έργο, όπως και 
όλα τα έργα.
     Ο κ.Πνευματικός λέει μεταξύ άλλων ότι όταν γράφουμε “με αναθεώρηση” η ευθύνη 
βαρύνει τον Δήμο.
     Ο Πρόεδρος απαντά ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου, ότι γίνεται προσπάθεια να 
τελειώσει το έργο και ότι  οι εναλλακτικές είναι πολύ χειρότερες.
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   Ο κ.Πνευματικός αναφέρει ότι στα Εξαμίλια γίνονται δρόμοι τα μονοπάτια, και όπου 
δεν χρειάζονται, ενώ υπάρχουν ανάγκες στην Αρχαία Κόρινθο, Ξυλοκέριζα και Σολωμό 
και κυρίως στην Κόρινθο.
      Ο κ.Πρόεδρος αναφέρει ότι στα Εξαμίλια υπήρχαν ανάγκες. Σχετικά με την Κόρινθο 
έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσουν τα έργα οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και η Δ.Ε.Η. 
      Ο κ.Πνευματικός αναφέρει ότι η δημοτική αρχή είναι εκτεθειμένη σε αυτό το θέμα. 
Οι εταιρείες όφειλαν να κάνουν ολική αποκατάσταση και είχαν ειδοποιηθεί έγκαιρα, 
ότι έχουν καταστρέψει τα οδικά δίκτυα και τα πεζοδρόμια και τώρα έρχεται ο Δήμος 
να τα αποκαταστήσει με δικό του κόστος.      
      Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι σύμφωνα με την νομοθεσία και την Ε.Ε.Τ., ένα χρόνο 
μετά την ειδοποίηση που τους δίνει ο Δήμος, οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να 
ξαναεπέμβουν. Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει διάσταση που δεν πρέπει να αγνοούμε, ότι 
εάν ο Δήμος ζητά ολική αποκατάσταση, αρνούνται οι εταιρίες να επενδύσουν. 
Αναφέρει ότι αυτή την στιγμή έχουμε επιτύχει στην πόλη ταχύτητες internet 200 
Mbps  αντί για 4 ή 8 Mbps που είχαμε. Επίσης αναφέρει ότι στα Εξαμίλια έγινε ο δρόμος 
προς το Σχολείο απ'όπου περνούν όλοι οι κάτοικοι και ο δρόμος προς το  Νεκροταφείο, 
που επίσης χρειαζόταν. 
        Ακολούθως ο Πρόεδρος  ζητά από τα μέλη να ψηφίσουν.

     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,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική 
νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.)

      Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Αρ. μελέτης 21/2018  εργολαβίας της Επιχείρησης «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», 
κατόπιν του  υπ'αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικού  εκτέλεσης του έργου,  κατά 
έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30-09-2021, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο 
ιστορικό της παρούσης.  

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
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Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/120/2021.-

                                                                        Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,   01-04-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από VASILEIOS
NANOPOULOS
Ημερομηνία: 2021.04.01
13:00:13 GMT+02:00
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