
 

Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  9-8-2021 

 

      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, Δημότικό 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 της υπ' αριθ. υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3481) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 

το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021  και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 

/174/οικ.15591/02.08.2021, Εγκύκλιο 54η του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ. πρωτ. 22335/5-8-2021 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' αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 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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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος, 4)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 381η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 

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

ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020, προϋπολογισμού μελέτης 349.999,99€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 31/2020).», υπενθυμίζει στα μέλη της 

Επιτροπής τα κάτωθι: 

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. 31/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την 

εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

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

ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ 

ΣΤΙΣ 22-7-2020» προϋπολογισμού 349.999,99 € με Φ.Π.Α.,  

3.Την αριθ. 5618/24.07.2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, 

Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που 

εκδηλώθηκε στις 22.07.2020 

4.Την αριθ. 58665/14.09.2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση του 

Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» (ΑΔΑ Ω69Χ46ΜΤΛ6-037)   

5.Την υπ' αριθμ. 51/514/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί 

«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση 

σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

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

ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ 

ΣΤΙΣ 22-7-2020 προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α.) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης της δημόσιας σύμβασης» 

6. Το από 06.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης 

7.Την υπ' αριθ. 52/533/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, (ΑΔΑΜ 

20AWRD007834310) περί έγκρισης του από 06-11-2020 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,  

8.Το υπ' αριθ. πρωτ. 39269/23.12.2020 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 

254.362,46€ (πλέον ΦΠΑ ) με προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 25.01.2021,  

9. Την με αριθ. πρωτ. 1340/18-01-2021 αίτηση του Δήμου Κορινθίων προς την ΓΓ Πολιτικής 

Προστασίας για έγκριση παράτασης της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των 

κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων  

10.Την με αριθμ. πρωτ. 525/22-01-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράτασης της 

κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, 

Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων έως την 26-07-2021. 

11.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 

12.Την αριθ. 6/44/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου έως την 26-7-2021 

13.Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, 

14.Την αριθ. 27/314/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., 

15.Την αριθ. πρωτ. 15112/07-06-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 27-10-2021. 

16.την υπ' αριθμ. πρωτ. 21660/30-7-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία συντάχθηκε από την 

υπάλληλο κα Θεοδοσίου Αναστασία και θεωρήθηκε από την Αν. Προϊστ/νη κα Γκεζερλή Ν., και καθ’ 

όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

<< ΘΕΜΑ :  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών 

υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου & 

Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 

22-7-2020, 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 Δήμου Κορινθίων έως και την 25-01-2021. 

-Την με αριθμό 58665/14-9-2020Απόφαση ΥΠΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δήμου 

Κορινθίων από τη ΣΑΕ 055 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκλήθηκαν από θεομηνίες. 

-Την υπ’ αριθ. 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 & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων 
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μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ’ 

αριθ. 31/2020 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων. 

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

-Την με αριθ. πρωτ. 525/22-01-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση της 

κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, 

Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων έως την 26-07-2021. 

-Την με αριθ. 6/44/2021 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

μέχρι 26-07-2021. 

-Την με αριθ. 15112/07-06-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση εκτέλεσης του 

έργου μέχρι 27-10-2021. 

-Το γεγονός ότι η σύμβαση υπεγράφη στις 23-12-2020 και κατά την χειμερινή περίοδο οι καιρικές 

συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις κατέστησαν δυσχερή την εκτέλεση των εργασιών. 

-Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις / τακτοποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης και οι 

διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

-Την με αριθ. πρωτ. 6658/26-7-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση της 

κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, 

Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων έως την 26-01-2022.  

Παρακαλούμε  

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 27-10-2021, με αναθεώρηση>>. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 26-01-2022 σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την αριθμ. 21660/30-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις 

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

32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, 

ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020» προϋπολογισμού μελέτης 
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(Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 

39269/23.12.2020 συμφωνητικού εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 254.362,46€ (πλέον 

Φ.Π.Α.), μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου κ. Μητακίδη Βασιλείου,  μέχρι την 26-01-

2022,  με αναθεώρηση τιμών. 

          

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

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/381/2021.-
 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 30-08-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
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