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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. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
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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 122  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του

1ου ΑΠΕ  του  έργου  ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Κ.  ΣΟΦΙΚΟΥ  προϋπολογισμού  μελέτης  (Α.Μ.

51/2017)  680.000,00  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) υπενθύμισε  στα  μέλη  της  Επιτροπής  τα

κάτωθι:

1. την αριθμ. 51/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την

εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού  680.000,00

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

2. την  αριθμ.  76397/20-12-2018  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης  «Αγροτική  Οδοποιία  Δ.Κ.

Σοφικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,

3. την  αρ.  19/214/2019  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Κορινθίων  περί

καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΤΘ4ΩΛ7-ΕΝ2),

4. την  με αρ.  πρωτ.  19761/6-6-2019 αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού για  την  επιλογή

αναδόχου (ΑΔΑΜ: 19PROC005071190),

5. την αριθμ. 26/288/2019 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του από 1/7/2019 Πρακτικού της επιτροπής

αξιολόγησης,

6. την  αριθμ.  36/446/2019  (ορθή  επανάληψη)  Α.Ο.Ε.  περί  ανακήρυξης  αναδόχου  (ΑΔΑΜ:

19AWRD006092511)  &  την αριθμ.  291775π.ε./9-1-2020 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.& Ι.  περί

ελέγχου  νομιμότητας 

7. την αριθμ.2/2020 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου, 

8. την με αριθμ. πρωτ. 7466/3-3-2020 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού

268.403,89€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,

9. την με αριθμ. πρωτ. 22164/31-7-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του  έργου κατά έξι (6) μήνες,

10. την αριθμ. 41/375/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης  προθεσμίας

εκτέλεσης του έργου , κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-3-2021,

11. την αριθμ. 11/103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας

εκτέλεσης του έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-07-2021,

και ακολούθως θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. τον 1ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,

2. το αριθμ. 4/09-03-2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας
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Πελοποννήσου το οποίο εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,

3. την  με  αριθμ.  πρωτ.  7551/22-3-2021  εισήγηση της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και

Πολεοδομίας η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουίνη και η οποία καθ΄όλο το

περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ . του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ».

Κύριε πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής,

Η  εταιρεία  Σ.Λ.  ΕΥΠΑΝΙΝΟΣ  Α.Ε., δυνάμει  της  με  Αριθμ.  Πρωτοκόλλου  7466/2020

συμβάσεως  ανέλαβε  την  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Κ.

ΣΟΦΙΚΟΥ» για  την  οποία  έχει  συνταχθεί  η  υπ΄  αριθμ.  51/2017 μελέτη  από την  Δ/νση  Τεχν.

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.

Ο  παρών  1ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών  (1ος  ΑΠΕ)  συντάχθηκε  για  να

συμπεριλάβει  τις  απαιτούμενες  αυξομειώσεις  των  ποσοτήτων  με   διάθεση  του  κονδυλίου  των

απροβλέπτων  καθώς και  τις  νέες  τιμές  εργασιών,  που  κρίθηκαν απαραίτητες  προκειμένου  να

καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του , σύμφωνα με το

άρθρο 156 του Ν.4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των  επί έλασσον δαπανών και την

απορρόφηση των απροβλέπτων.

  Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του 1ου Α.Π.Ε. από την  Οικονομική Επιτροπή.

Συνημμένα: 

Αρ.4/2021 Πρακτικό γνωμοδότησης Τεχνικού Συμβουλίου >> 

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου  ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Κ.  ΣΟΦΙΚΟΥ  προϋπολογισμού  μελέτης  (Α.Μ.  51/2017)  680.000,00

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),  εργολαβίας  του  οικονομικού  φορέα  με  την  επωνυμία  «Σ.Λ.

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  και  λαμβάνοντας

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  την αριθμ.  7551/22-03-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου

72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

όπως ισχύουν,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του  έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Κ.  ΣΟΦΙΚΟΥ

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 51/2017) 680.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», ο οποίος

δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη, εργολαβίας του οικονομικού φορέα

με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. και ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 51/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/122/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 01-04-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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