
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 17

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-04-2021

    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, και σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 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 τη ∆ευτέρα, 19 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Μ. ∆ευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθµ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 23η Απριλίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας  Παρασκευή και ώρα  10:00, σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 10114/19-04-2021 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

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 επτά (7) µέλη  και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: ΨΜΚ6ΩΛ7-6ΣΩ



1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5) Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Παπαδηµητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Πούρο Γεώργιο και συνδέθηκε κατά την

συζήτηση  του  1ου  Θέµατος Εκτός  ηµερησίας διάταξης), 2)Πλατής  Σπυρίδων  (συνδέθηκε κατά την

συζήτηση του 1ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας διάταξης).

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 16  7  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Παράταση

παράδοσης του παραδοτέου πρώτης φάσης της  σύµβασης που  αφορά το  Σχέδιο ∆ράσης

Ενεργειακής Αναβάθµισης (Σ∆ΕΑ)»,  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.Πρωτ.

9798/15-04-2021  εισήγηση  του  Τµήµατος  Ηλεκτροµηχανολογικών  έργων  και  Εγκαταστάσεων  της

∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  η  οποία  συντάχθηκε  από  την  υπάλληλο

κ.Καµτισώρα  Ε.,  Μηχανολόγο  Μηχανικό  Π.Ε.,  και  εγκρίθηκε  από  την  αναπλ.Προϊσταµένη  ∆/νσης

κ.Γκεζερλή Ν., Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και  η οποία καθ’ όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής : 

ΘΕΜΑ :  “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (Σ∆ΕΑ)”

Έχοντας υπόψη :

1) Το άρθρο 72, του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄ Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης ΄΄,  το οποίο
αναφέρεται στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής.

2) την  αρ.  35208/17-11-2020 τεχνική  έκθεση   της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  προϋπολογισµού
24.800,00€, που  συντάχθηκε  από  τη  Μηχανολόγο  Μηχανικό,  Καµτσιώρα  Έλλη,  η  οποία
εγκρίθηκε  από  την  αναπλ.  ∆ιευθύντρια  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας,  Γκεζερλή
Νικολέττα, Πολιτικό Μηχανικό. 

3) την  αρ.  80/2021  (Α∆Α  :  ΩΑ4ΖΩΛ7-8ΤΥ)  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  των
οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων 

4) την  αρ.  39239/2020 σύµβαση  (Α∆ΑΜ : 20SYMV007925521) του ∆ήµου µε τον  ανάδοχο
«DIADIKASIA  BUSINESS  CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε διακριτικό τίτλο «DBC»,

5) την αρ. 9533/2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου που αφορά το χρόνο παράδοσης του
πρώτου παραδοτέου (Α’  φάση), για τον οποίο χρόνο ζητά παράταση δύο µηνών.

6) Το  γεγονός  ότι  η  καθυστέρηση  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  αλλά  στις
δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού, οι οποίες έχουν επιβραδύνει πολύ
τη συλλογή στοιχείων από τις  εµπλεκόµενες υπηρεσίες.  Σηµειώνεται ότι, οι εµπλεκόµενες
υπηρεσίες είναι τουλάχιστον επτά.

Παρακαλούµε

όπως εγκρίνετε την  παράταση  της  τµηµατικής  προθεσµίας  παράδοσης  του πρώτου
παραδοτέου (Α’ φάση) κατά δύο µήνες, ήτοι έως 31/07/2021.

Συνηµµ. : 

ΑΔΑ: ΨΜΚ6ΩΛ7-6ΣΩ



1) Η αριθµ. 9533/2021 αίτηση παράτασης παράδοσης του πρώτου παραδοτέου (Α’ φάση) της
σύµβασης.

2) Τα σχετικά µε α/α (2) έως (5) του α’ µέρους της παρούσας εισήγησης.

     Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  εισηγείται  στα  µέλη  της  Επιτροπής την  έγκριση  παράτασης  της

τµηµατικής  προθεσµίας  παράδοσης  του  πρώτου  παραδοτέου  (Α’  φάση) της  υπηρεσίας  «Σύνταξη

σχεδίου  ∆ράσης  Ενεργειακής  Απόδοσης  (Σ∆ΕΑ)  ∆ηµοτικών  Κτιρίων»  από  την  ανάδοχο  εταιρεία

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε

διακριτικό τίτλο «DBC», κατά δύο µήνες, ήτοι έως 31/07/2021, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της

αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.

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

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  την σχετική 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  κάθε  άλλης  ισχύουσας,  σχετικής

νοµοθετικής διάταξης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την παράταση της τµηµατικής προθεσµίας παράδοσης του πρώτου παραδοτέου (Α’

φάση) της υπηρεσίας «Σύνταξη σχεδίου ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ∆ΕΑ) ∆ηµοτικών Κτιρίων»,

κατόπιν της υπ'αριθµ.πρωτ.39239/2020 σύµβασης (Α∆ΑΜ : 20SYMV007925521) µεταξύ του ∆ήµου

Κορινθίων  και  της  αναδόχου  εταιρείας  «DIADIKASIA  BUSINESS  CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε διακριτικό τίτλο «DBC», κατά  δύο µήνες, ήτοι έως  και

31-07-2021,  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 17/16  7  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 26-04-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΜΚ6ΩΛ7-6ΣΩ
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