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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 36/20.10.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
                 Αριθμός Απόφασης  268/2021 

 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο ‘’Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας΄΄» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184 οικ.19515/12.10.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021 (ΦΕΚ 4674/08-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «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 09 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30190/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, 
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 

3. Μπίτζιος Δημήτριος 

4. Καρσιώτης Παναγιώτης     

5. Πούρος  Γεώργιος                                                                                                  

6. Κόλλια Κωνσταντίνα  

7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                                                                  

8. Καρασάββας Ιωάννης 

9. Παπαδημητρίου Σωτήριος, εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΘΗΔ έως τη λήξη 

10. Πνευματικός Αλέξανδρος 

11. Ταγαράς Βασίλειος 

12. Κεφάλας Σταύρος,  εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΘΗΔ έως τη λήξη 

13. Ζώγκος Ανδρέας 

14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

15. Σταυρέλης Νικόλαος 

16. Μουρούτσος Γεώργιος  

17. Δόντης Μιχαήλ 

18. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 

19. Μανωλάκης Δημήτριος  

20. Πλατής Σπυρίδων  

21. Πιέτρης Γεώργιος 

22. Κορδώσης Χρήστος  

23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

24. Ξύδη Μιχαλίτσα 

25. Γκερζελής Ιωάννης  

26. Πιέτρης Τιμολέων 

27. Τζέκου Παρασκευή  

1. Λαμπρινός Παναγιώτης 
   2   Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος 
   3. Μπουρσέ Ηλίας 
   4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
   5. Καλλίρης Πελοπίδας 
   6. Κονδύλης Μαρίνος 
   
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΚΡΩΛ7-ΓΔΛ



 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλένιας κ. 
Παναγιώτης Μπακλώρης . 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 2ο  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο, «Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο ‘’Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας΄΄», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής στοιχεία:  
1. Την αριθμ. 65/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου προϋπολογισμού  223.200,00 € 
( με ΦΠΑ), 
2. Την αριθμ. 241/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό όρων δημοπράτησης της ανωτέρω 
υπηρεσίας. 
3. την αριθμ. 376/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO AE» αντί ποσού 223.200,00 € ( με ΦΠΑ), 
4. Το  αριθμ. πρωτ. 35706/11-10-2019 συμφωνητικό ποσού 180.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) με χρόνο περαίωσης ενός έτους.   
5. την αριθμ. 453/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  παράτασης περαίωσης μέχρι 11-04-2021 
6. την αριθμ. 142/2021  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής περί  παράτασης περαίωσης μέχρι 11-10-2021 
7. Το  με αριθμ. πρωτ. 28625/4-10-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου, ως εκπρόσωπος του Δήμου 
Κορινθίων και του Κωνσταντίνου Παπαγιαννόπουλου, εκπρόσωπος της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO ΑΕ, το οποίο 
καθ΄ όλον το περιεχόμενό του έχει ως εξής:  
 

.//. 
 
 
 
 

.//. 
 
 
 
 

.//. 
 
 
 
 

.//. 
 
 
 
 

.//. 
 
 
 
 

.//. 
 
 
 
 

.//. 

ΑΔΑ: Ω8ΚΡΩΛ7-ΓΔΛ



 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΚΡΩΛ7-ΓΔΛ



 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΚΡΩΛ7-ΓΔΛ



 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΚΡΩΛ7-ΓΔΛ



 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 8-10-2021 εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Ιωάννη Τσολάκη, η οποία καθ΄ όλον  το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
 

<<ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο ¨Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας¨ 

 
Ο Δήμος Κορινθίων το έτος 2019 προκειμένου να υλοποιήσει την υπηρεσία με τίτλο ¨Μεταφορά προδιαλεγμένων 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ¨, είχε υπογράψει με την εταιρεία “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.” την με 
αρ. πρωτ. 35706/2019 σύμβαση, προκειμένου να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγει ο Δήμος στο 
συνεργαζόμενο, μέχρι πρότινος, ΚΔΑΥ Τρίπολης. Στην συνέχεια τον Μάϊο του 2021 κατόπιν σχετικού αιτήματος για 
εξοικονόμηση και μείωση του μεταφορικού κόστους η Ε.Ε.Α.Α. μας υπέδειξε ως συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ αυτό της Κορινθίας 
της εταιρείας ¨Rap Group P.C. -  Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε.¨, στο Μπολάτι. Έκτοτε η ανωτέρω 
σύμβαση παρέμεινε ανενεργή, καθώς η μεταφορά στο νέο ΚΔΑΥ των ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιείται πλέον 
από τα ίδια τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για διάλυση της 
σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.”, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και 
επιπροσθέτως επισυνάπτουμε ιδιωτικό συμφωνητικό λύσεως της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου 
εταιρείας 

Συνημμένα: Το υπ’ αριθμ. 28625/04-10-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό>> 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων και αφού έλαβε υπόψη του την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 35706/2019 σύμβαση του Δήμου με την ανωτέρω εταιρεία, το με αριθμ. πρωτ. 28625/04-10-2021 
ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της εν λόγω σύμβασης, την από 8-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 

τις  διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 61910/07-10-2021 ΚΥΑ, τις εγκυκλίους 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 
ΔΙΔΑΔ /Φ.184/οικ.19515/12-10-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών 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  

 
Αποδέχεται το με αριθμ. πρωτ. 28625/04-10-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κ. Βασιλείου Νανόπουλου - Δημάρχου 
Κορινθίων και του  Κωνσταντίνου Παπαγιαννόπουλου, εκπροσώπου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  CARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για συναινετική και αζημίως λύση της με αριθμ πρωτ. 35706/11-10-
2019 σύμβασης ποσού 180.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσίας / εκτέλεσης της «Μεταφοράς προδιαλεγμένων 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας», η οποία (σύμβαση) παρέμεινε ανενεργή, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με 
τους όρους του άνω αναφερομένου ιδιωτικού συμφωνητικού. 
 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  36 / 268/ 2021 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 03 - 11 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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