
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 59

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  23-11-2021

      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 της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 
Δ1α/ΓΠ. οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 Β΄ τεύχος) 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 τo Σάββατο, 6 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», 
την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 
αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 
34317/19-11-2021 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' 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 
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εκλογής της υπ’ αριθ. 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' αριθ. 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’ αριθ. 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)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
        Ο κ Μπίτζιος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 665η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Παράταση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
49.910,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 31/2019)» 
υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ.16/144/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η εν λόγω δημόσια 
σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «URBAN INNOVATIONS Mονοπρόσωπη 
I.K.E.»   για το σύνολο των ειδών της υπ'αριθμ.31/2019 Μελέτης.
        Ακολούθως ο Προέδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 206 του 
Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών»: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 
υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
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του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό 
διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης» και θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ.34220/19-
11-2021 εισήγηση της Επιτροπής του Άρθρου  221 του Ν.4412/2016 για τον εν λόγω 
διαγωνισμό, η οποία έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ : «Παράταση παράδοσης της Προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, 
μεταφορά και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση 
των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 
Κορινθίων»

Έχοντας υπόψη :
1) Το άρθρο 72, του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄ Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης ΄΄,  το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής.

2) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 
(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) 
αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για 
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και 
αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για 
κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 
του αναδόχου […].

3) Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 
σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά 
τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.

5) Την αρ. 341/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της 
επιτροπής διαγωνισμού.

6) την αρ. 31/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 49.910,00€, 
που συντάχθηκε από την Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, Αγγελική Αλεξοπούλου, και η 
οποία εγκρίθηκε από τον αναπλ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, 
Ιωάννη Καραϊσκο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ. 

7) την αρ. 25785/01-09-2020  διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας (ΑΔΑΜ : 
20PROC007249784).
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8) Την αρ. 170/2021 (ΑΔΑ : 60Σ0ΩΛ7-74Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης των 
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. 

9) την αρ. 21513/2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ : 21SYMV009005730) του Δήμου με τον 
ανάδοχο «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»,

10) Το αρ. 33448/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας

11) Το αρ. 33633/2021 έγγραφο αποδοχής του αναδόχου περί παράτασης ενός 
μηνός του χρόνου παράδοσης της σύμβασης.

12) Το γεγονός ότι εκκρεμούν εργασίες διαμόρφωσης της επιφάνειας 
τοποθέτησης των υπό προμήθεια στεγάστρων (διαμορφώσεις πεζοδρομίων, 
αποξηλώσεις περιφράξεων κλπ)

Παρακαλούμε
όπως εγκρίνετε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως τις 
30/12/2021, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, 
χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών 
ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 

Συνημμ. : 
1) Το αρ. 33448/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
2) Το αρ. 33633/2021 έγγραφο αποδοχής παράτασης του αναδόχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ

………………………

2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ

………………………..

3. ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

……………………………..

        Ο Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’αριθμ. 
21513/2021 σύμβασης (Α.Δ.Α..Μ.:21SYMV009005730) του Δήμου Κορινθίων με τον 
ανάδοχο της εν λόγω προμήθειας: «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» έως και 
τις 30/12/2021, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς 
την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων 
και των συμβατικών τιμών, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
διαγωνισμού. 

        Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. 16/144/2021 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, την υπ'αριθμ.πρωτ.34220/19-11-2021 
εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Άρθρου  206 του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ’αριθμ.21513/2021 σύμβασης (Α.Δ.Α..Μ.: 
21SYMV 009005730) του Δήμου Κορινθίων με τον ανάδοχο : «URBAN INNOVATIONS 
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ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
προϋπολογισμού μελέτης 49.910,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 31/2019) έως 
και τις 30-12-2021, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, 
χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς επαύξηση των συμβατικών 
ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης. 
             Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  59/665/2021.-
                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 26-11-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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