
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 42 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  27-9-2021 

 

      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’ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.57069/17.9.2021 

(ΦΕΚ 4337/18-9-2021 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, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 27 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.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (61η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  συvεδρίασε 

μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. Πρωτ 27542/23-09-2021 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. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf


ΑΔΑ: ΨΤΝΣΩΛ7-8ΥΒ



 

     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 πέντε (5) 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)Σταυρέλης 

Νικόλαος 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος), 2)Μπίτζιος 

Δημήτριος, 3) Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Μελέτης Χρήστος. 

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

              ΑΠΟΦΑΣΗ 494η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

«Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. 

ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ 30ης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

(αριθμός μελέτης 7/2019)» υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 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. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί 

κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου και Δ.Ε. 

Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 

συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018  με ισχύ 

της απόφασης μέχρι 29-3-2019, 
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3. Την υπ'αριθμ.Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-02-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000.,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και διάθεσης στον Δήμο για την 

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

υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την 

φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, 

4. Την υπ'αριθμ. 7/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 

Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 

850.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 

5. Την υπ'αριθμ. 2197/19-003-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-8-2019, 

6. Την υπ'αριθμ. 15/152/11.04.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

7. Την υπ'αριθμ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ανάθεσης της εκτέλεσης του 

ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.),  

8. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 20559/18-06-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 

606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων), 

9. Την από 24-07-2019 (αριθμ.πρωτ.Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας 

GEOGENESIS A.E.περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019, 

10. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση Γ.Γ.Π.Π. 

περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – 

Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019, 

11. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-09-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 32656/20-09-2019) έγγραφο 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης 

περαίωσης του έργου, 

12. Την υπ'αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, 

13. Την υπ'αριθμ. 8409/22-11-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 02-03-

2020, 

14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 37662/2019 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,  
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15. Την υπ'αριθμ. 32/496/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 02-

03-2020, 

16. Τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,  

17. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/5789/02-12-2019 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης  του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου,  

18. Το υπ' αριθμ. 36/28-11-2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 

1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, 

19. Την υπ'αριθμ. 562/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου 

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου, 

20. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7531/2020 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

21. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1233/09-03-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου,  

22. Την υπ'αριθμ. 15/136/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-08-2020 (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 

20SYMV006864860), 

23. Την υπ'αριθμ.43/400/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι   (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007402278), μέχρι 

03-03-2021, 

24.  Τον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, 

25. Το αριθμ. 3/23-02-2021 (ΘΕΜΑ: 3Ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης  του 2ο Α.Π.Ε. του εν λόγω 

έργου, 

 Το υπ΄ αριθμ. ΦΠΡ010/53097/02-03-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης του 2ου 

Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, 

27. Την υπ' αριθμ. 13/123/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008385751) (ΑΔΑ: 6ΥΛΠΩΛ7-Ε0Η) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και 

Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική 

καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, 

28.Την αριθμ. 3128/03-02-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
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του έργου, 

29.Την υπ. αριθμ. 1722/03-03-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί 

παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Άσσου- 

Λεχαίου και της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου έως και 03-09-2021 

30.Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/96078/13-04-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης 

παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου μέχρι την 03-09-2021 

31.Την υπ’ αριθ. 18/192/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008616945) (ΑΔΑ: 6ΠΣΚΩΛ7-94Ι) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  

32. Την αριθμ. 21248/28-7-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 

του έργου, 

33. Την υπ. αριθμ. 38/412/2021 απόφασης της Οικονομικής περί  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης 

του εν λόγω έργου μέχρι 03-01-2022, 

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

1. τον 3ο ΑΠΕ και τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τους 

συνοδεύει, 

2. το αριθμ. 17/05-08-2021 (ΘΕΜΑ: 1Ο εκτός ημερήσιας διάταξης) πρακτικό του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της 

έγκρισης  του 3ο Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, 

3. το υπ΄αριθμ. ΦΠΡ010/239763/08-09-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης του 

3ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και της παράτασης της προθεσμίας του εν λόγω έργου  

4. την με αριθμ. πρωτ. 26973/17-9-2021 εισήγηση του τμήματος έργων και μελετών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κ. 

Θεοδοσίου Αναστασία και η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

 

<<ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠΕ& 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση 

ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – 

Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη 

από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» 

 

Έχοντας υπ΄όψιν: 

1. Τον Ν.3852/7-6-10 ( ΦΕΚ 87Α )  «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
 αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
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3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
4. Την   Αιτιολογική έκθεση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
5.  Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου  που καθόριζε η σύμβαση  έως την 29.08.2019 
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 374/2019 και 496/2019 αποφάσεις του καθώς και η 
Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 136/2020 , αριθ.400/2020 αποφάσεις της ενέκρινε παράταση 
μέχρι 03-03-2021. 
7. Το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθεί η παράταση κήρυξης από την της ΓΓ Πολιτικής 
Προστασίας 
8.  Την με αριθμ. πρωτ 8118/03-09-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για 
παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-01-2022 
9. Την με αριθμ. 21248/28-07-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  έως την 03-01-2022 
10. Τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ με την αριθμ. 13/123/2021 A.O.E 
11. Το με αριθμ 17/05-08-2021 , θέμα 1ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
12. Την  υπ΄αριθμ. ΦΠΡ010/239763/08-09-2021 της Ε.Υ.Δ.Ε.   Κ.Σ.Σ.Υ για την έγκριση του 3ου 
ΑΠΕ & 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και της παράτασης της προθεσμίας του έργου έως την 03-01-
2022. 
13. Τη συνολική δαπάνη του 3ου  ΑΠΕ & 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  που ανέρχεται στο ποσό των 
606.983,95 € (χωρίς ΦΠΑ) χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 752.660,10 € 

Παρακαλούμε 

Για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των 
οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου 
και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από 
τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)>> 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ 

εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 

ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 7/2019), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «GEOGENESIS 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. 26973/17-09-2021 εισήγηση του τμήματος Έργων και 

Μελετών, 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, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής 

νομοθετικής διάταξης 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), 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ για την εκτέλεση του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 

29ης ΚΑΙ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018», συνολικής δαπάνης 752.660,10€, (με Φ.Π.Α.) χωρίς 

μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό, εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«GEOGENESIS Α.Ε.» οι οποίοι έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων 

σύμφωνα με την αριθμ. 7/2019 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 42/494/2021.-

 

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος, 04-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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