
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 41 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  20-9-2021 

 

      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 της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.55400/10.9.2021 

(ΦΕΚ 4206/12-10-2021 Τεύχος B’): 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, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., 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.69/180/οικ.17530/13.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού (60η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε 

μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00,  σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.26805/16-9-2021 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 
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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.  

     Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),  

2)Πλατής Σπυρίδων. (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),  

3)Μελέτης Χρήστος.  

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 463η: Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης και 19ης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Αριθμός 

μελέτης 35/2020)» 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.Το υπ' αριθμ. 7094/28.9.2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της κοινότητας Γαλατακίου της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου 



ΑΔΑ: Ω250ΩΛ7-ΓΝ3



 

Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας», 

3.Την υπ' αριθμ. 100537/25.9.2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί 

έγκρισης και ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 871 

(ΑΔΑ: 6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω), 

4.Την υπ' αριθμ. 35/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 

Κορινθίων, 

5.Την υπ' αριθμ.51/513/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 

παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, 

6.Την υπ' αριθμ. 52/532/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ 

Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 997636418, με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, 

με μέση έκπτωση 10,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, 

7.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32925/23-12-2020 (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMV007922686) σύμβαση εκτέλεσης 

του εν θέματι έργου ποσού 902.480,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της 

αναδόχου εταιρείας  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με χρόνο περαίωσης 03-03-2021,     

8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2234/26-01-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, 

9.Την αριθ. 143/2021 (ΑΔΑ ΩΝ5ΩΩΛ7-ΔΗ2), (ΑΔΑΜ 21SYMV008458423), απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις 

μήνες ήτοι μέχρι 03-6-2021, 

10.Τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, 

11.Το αριθ. πρωτ. 9726/14-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Δ/νσης Οδικών 

Υποδομών, 

12.Την αριθ. πρωτ. 178/26-4-2021 Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, 

13.Την αριθ. 21/230/2021 (ΑΔΑ ΩΜΞΜΩΛ7-ΨΚΔ), (ΑΔΑΜ 21SYMV008728946) απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

14. Την με αριθ. Πρωτ. 1722/03-03-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση 

της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021, 

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11250/28-4-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί 

νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  

16.Τον 2ο ΑΠΕ του έργου και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει, 

17 Την αριθμ. 27/315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι μέχρι 03-9-2021 και έγκρισης του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, 

 

και ακολούθως θέτει υπόψη των Μελών τα κάτωθι: 
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1. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 21292/28-7-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, 

2. Την υπ αριθ. πρωτ. 6658/26-07-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράταση 

κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 26-01-2022, 

3. Το υπ. αριθμ. 236876/06-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Δ/νσης Οδικών 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί γνωμοδότησης για την έγκρισης της 3ης 

παράτασης προθεσμίας εργασιών του εν λόγω έργου,  

4. Την υπ. αριθμ. 25897/09-09-2021 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :  

 

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

υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, 

που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της18ης & 19ης Σεπτεμβρίου 2020». 

 

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, 

- Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αρ.πρωτ. 32925/2020 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες 

του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους 

υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας,  που επλήγη από τη φυσική 

καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄αριθμ 

35/2020 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης   έως την 30.03.2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή , έχοντας υπόψιν το με αριθμ. πρωτ. 79436/2021 έγγραφο της Γ.Γ. του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , με την  αριθ. 16/143/2021  απόφαση της ενέκρινε 

παράταση μέχρι  και την 03-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή , έχοντας υπόψιν το με αριθμ. πρωτ. 176560/2021 έγγραφο της Γ.Γ. του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , με την  αριθ. 27/315/2021  απόφαση της ενέκρινε 

παράταση μέχρι  και την 03-09-2021. 

 

Η πρόοδος των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 70% του συνόλου. 

Με την με αριθμ πρωτ. 21292/28-7-2021 εμπρόθεσμη αίτηση η  ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που 

περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 2ου ΑΠΕ, για τρείς(3) μήνες έως την 03-12-2021.  

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να 

παραταθεί με αναθεώρηση τιμών, μέχρι και την 26-1-2022 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης). 

 

Με την με αριθμ. πρωτ 6658/26-7-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας η κήρυξη σε 

Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε έως την 26-01-2022. 
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Με την με αριθμ. πρωτ 236876/06-09-2021 γνωμοδότηση  η  της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών 

& Μεταφορών παρείχε την σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση από την Υπηρεσία μας  

παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου  έως την 26-01-2022 

 

Συνημμένα: Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 21292 /28-7-2021  αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. >>       

 

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

της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την 26-01-2022 (ημερομηνία λήξης 

της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 25897/09-09-2021 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 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 

στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία)  

 

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 32925/2020 συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 

35/2020 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης και 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 

προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 35/2020) μέχρι και την 26-01-

2022 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) με αναθεώρηση τιμών, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας . 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/463/2021.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,   22-09-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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