
 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 61 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 1-12-2021 

 
      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/ΓΠ. οικ. 72486/19-11-

2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 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 Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

6 Δεκεμβρίου 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 δια περιφοράς 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

από 10:00 έως 10:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 35498/30-11-2021 

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 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. 

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
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     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, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Μελέτης Χρήστος. 

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

 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθ. 28521/2021 

σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021)», διότι με την λήξη της εν 

λόγω σύμβασης και δεδομένης της έλλειψης κατά την παρούσα χρονική στιγμή εποχικών υπαλλήλων 

καθαριότητας, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων των 

ανωτέρω περιοχών και όχι μόνο και σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της 

εξάπλωσης του ιού COVID-19, οι εν λόγω υπηρεσίες κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές και επείγουσες 

και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες παράτασης της εν λόγω σύμβασης. 

           Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος.                  

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 696η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθ. 28521/2021 σύμβασης της 

υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

106.057,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021)», υπενθυμίζει στα 

μέλη της Επιτροπής την αριθ. 42/472/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 38/424/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ), εγκρίθηκε η ανάθεση 
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της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε. Σολυγείας, 

Σαρωνικού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 82/2021), η οποία συνίσταται σε παροχή 

υπηρεσιών αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) στις Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού και 

Τενέας του Δήμου Κορινθίων, καθώς με την λήξη των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων 

δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων των ανωτέρω 

περιοχών και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του 

ιού COVID-19, με διάρκεια της σύμβασης  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 82/2021 μελέτη του Δήμου, εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι όροι διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 

82/2021 ως άνω σχετικής μελέτης, ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή 

αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, διότι, 

λόγω του ότι η εν λόγω υπηρεσία κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική για την άμεση 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου όσον αφορά στην αποκομιδή απορριμμάτων του 

Δήμου, καθώς με την λήξη των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων δημιουργείται ένα 

σημαντικό κενό στην συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων των ανωτέρω περιοχών και όχι 

μόνο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και 

την εκ νέου παράταση έως 30/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4812/2021 για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού covid – 19, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον 

νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, εγκρίθηκε το 

σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν θέματι 

υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και οι όροι 

διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, ορίστηκε η αποστολή της πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν θέματι υπηρεσίας με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους 

αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει 

κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία.  Στη συνέχεια, με την αριθ. 

43/510/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 28-9-2021 γνωμοδοτικό πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία κι έγινε 

ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της δημόσιας 

σύμβασης για την παροχή της εν θέματι υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενο, με ποσό προσφοράς τα 78.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 

96.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ποσότητα – χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών δύο 

(2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη της Επιτροπής το από 29-

11-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. περί αιτήματος 

παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την αν θέματι υπηρεσία, καθώς και την από 

30-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει 

ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης με τίτλο ¨Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 
απορριμμάτων των Δ.Ε. Σολυγείας, Σαρωνικού & Τενέας¨. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 28521/2021 σύμβαση του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας ¨ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
AE¨, ΄σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο συμβατικός χρόνος ισχύος οι δύο (2) μήνες ήτοι από 
01-10-2011 έως 01-12-2021. 

2. Το από 29-11-2021 έγγραφο της εταιρείας ¨ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ AE¨, με το οποίο αιτείται την 
παράταση ισχύος του χρόνου της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα. 

3. Το αρ. 3 της ανωτέρω σύμβασης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της για 
χρονικό διάστημα έως του 50% του συμβατικού χρόνου, ήτοι κατά ένα (1) μήνα. 

4. Το αρ. 217 του Ν.4412/2016, 
5. Το γεγονός ότι η εκτέλεση της σύμβασης καθυστέρησε αρχικώς κατά δέκα (10) ημέρες, χωρίς 

υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.  
 
Εισηγούμαστε την παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες, 
προκειμένου να εξαντληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και την ως άνω μελέτη ποσότητες, 
χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω 

αναφερομένης σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως και την 11-12-2021, προκειμένου να 

εξαντληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και την ως άνω αναφερόμενη μελέτη ποσότητες, 

χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος και 

Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζει αρνητικά, 

επισημαίνοντας τα εξής: «Καταψηφίζουμε την παράταση διότι έχουμε καταψηφίσει και στην αρχική 

ανάθεση, για το λόγο ότι είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Άλλωστε εκδόθηκαν επιτέλους οι πίνακες πρόσληψης των 8μηνιτών μετά από εσκεμμένη 

καθυστέρηση 4 τουλάχιστον μηνών». 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το από 29-11-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με την 

επωνυμία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., την από 30-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις 

ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Ν. Σταυρέλη) 

 

   Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 28521/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009298363/1-10-2021) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΔΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών της αριθ. 82/2021 μελέτης του Δήμου Κορινθίων για 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 106.057,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως και την 11-12-2021, προκειμένου 

να εξαντληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και την ως άνω αναφερόμενη μελέτη 

ποσότητες, 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 61/696/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 1-12-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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