
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 25 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-6-2021 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1,παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 (ΦΕΚ 2660/18-06-

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, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00», την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 

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

διάσκεψης σήμερα την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση 

και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 17474/25-06-2021 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' αριθμ. 

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Σταυρέλης 

Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης),  3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 285η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  

«Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας για την Συντήρηση-επισκευή των σιντριβανιών της 

Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου πόλεως Κορίνθου» θέτει υπ'όψιν των μελών την 

υπ'αριθμ.πρωτ.15160/08-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  η 

οποία έχει ως εξής:  
  

     ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας  
 
Έχοντας υπόψη: 

 τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 

 το άρθρο 178 του Ν4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν.3979/2011, 

 το αρ. 117 του Ν.4674/2020, 
καθώς και την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής συντήρησης-επισκευής των σιντριβανιών της 
πλατείας Ελ.Βενιζέλου της πόλεως Κορίνθου 

 
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου 
Κορινθίων» 
 
Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 47/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
 
 

        Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 47/2021 μελέτη, που έχει 

συνταχθεί και θεωρηθεί από τον κ.Δημόπουλο Βασίλειο, Γεωπόνο Π.Ε. της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,  προϋπολογισμού :  15.921,60  € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), της οποίας η Τεχνική 

έκθεση και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με τη παρούσα μελέτη που συντάχθηκε και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, προβλέπεται η εργασία συντήρησης των τριών (3) σιντριβανιών της πλατείας 

Ελ.Βενιζέλου  της πόλης της Κορίνθου, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία 

τους.  
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Ενδεικτικά οι εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι ο καθαρισμός των λεκανών των 

σιντριβανιών, η χλωρίωση τους, ο έλεγχος των υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των 

ηλεκτρονικών – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Ο ανάδοχος θα παρεμβαίνει και θα 

μεριμνά για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης και αποκατάσταση λειτουργίας και σε περίπτωση 

απρόοπτων συμβάντων. 

Για την εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος από τον ανάδοχο πλήρης εξοπλισμός 

μηχανημάτων – εργαλείων – υλικών, που θα χρειαστεί για την περαίωση της συγκεκριμένης 

εργασίας καθώς και το απαραίτητο (τεχνικό – βοηθητικό) προσωπικό. 

Η εργασία εντάσσεται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεως (CPV): 45259000-7 Επισκευή 

και συντήρηση εγκαταστάσεων. 

 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από  Δημοτικούς  πόρους  με το ποσό των 15.921,60 € υπό τον 

Κ.Α. 35/6262.0003 με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων», και θα εκτελεστεί με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Αναλυτικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης έχει ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

 

CPV: 45259000-7 

Μον.  

Μετρ. 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

(€) 

Κόστος 

Δαπάνης 

(€) 

1. Συντήρηση και επισκευή 

συντριβανιών πλατείας 

Ελ.Βενιζέλου – μηνιαίες εργασίες 

(συμπεριλαμβανομένων των 

εβδομαδιαίων επεμβάσεων) 

Μήνας 12 1.070,00 12.840,00 

   Σύνολο 

Φ.Π.Α. 24% 

Γενικό Σύνολο 

12.840,00 

   3.081,60 

   15.921,60 

 

        

 

      Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας για την 

Συντήρηση-επισκευή των σιντριβανιών της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου πόλεως Κορίνθου, με  

διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού, όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και στην υπ’αριθμ. 47/2021 

μελέτη του Δήμου Κορινθίων. 
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        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.15160/08-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την συνημμένη σε αυτήν Α.Μ.: 47/2021, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, 

του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα 

σχετική νομοθετική διάταξη 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσίας για την Συντήρηση-επισκευή των σιντριβανιών της Πλατείας 

Ελευθερίου Βενιζέλου πόλεως Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό 

της παρούσης και στην υπ’ αριθμ. 47/2021 μελέτη του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

CPV: 45259000-7 

Μον.  

Μετρ. 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

(€) 

Κόστος 

Δαπάνης 

(€) 

1. Συντήρηση και επισκευή 

συντριβανιών πλατείας 

Ελ.Βενιζέλου – μηνιαίες 

εργασίες 

(συμπεριλαμβανομένων των 

εβδομαδιαίων επεμβάσεων) 

Μήνας 12 1.070,00 12.840,00 

   Σύνολο 

Φ.Π.Α. 24% 

Γενικό Σύνολο 

12.840,00 

   3.081,60 

   15.921,60 

 

 

       Με την εν λόγω υπηρεσία  προβλέπεται η εργασία συντήρησης των τριών (3) σιντριβανιών 

της πλατείας Ελ.Βενιζέλου  της πόλης της Κορίνθου, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής 

λειτουργία τους.  

       Η διάρκεια σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

       Ενδεικτικά οι εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι ο καθαρισμός των λεκανών 

των σιντριβανιών, η χλωρίωση τους, ο έλεγχος των υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των 

ηλεκτρονικών – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.  

       Ο ανάδοχος θα παρεμβαίνει και θα μεριμνά για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης και 

αποκατάσταση λειτουργίας και σε περίπτωση απρόοπτων συμβάντων. 

       Για την εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος από τον ανάδοχο πλήρης εξοπλισμός 

μηχανημάτων – εργαλείων – υλικών, που θα χρειαστεί για την περαίωση της συγκεκριμένης 

εργασίας καθώς και το απαραίτητο (τεχνικό – βοηθητικό) προσωπικό. 
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      Η εργασία εντάσσεται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεως (CPV): 45259000-7 

Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων. 

      Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 35/6262.0003 με τίτλο «Συντήρηση 

σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων». 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/285/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 12-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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