
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 8 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 01-03-2022 

  

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ'αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766) 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 το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’αριθμ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθμ. 

426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’αριθμ. 

πρωτ.ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 

1η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.5775/25-02-2022 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. 

        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) Πλατής Σπυρίδων, 3) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4) Πούρος 

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος  

κ.Σταυρέλη Νικόλαο και αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 
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 Α π ό ν τ ε ς  

1) Κυριαζής Αντώνιος, 2) Ζώγκος Ανδρέας, 3) Κορδώσης Χρήστος.   

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 110η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ (συμπ/νου 

Φ.Π.Α.), με αριθμό σύμβασης 27862/2018» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:  

 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 ισχύουν,  

 την αριθμ. 19/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για 

την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ,  

 την αριθμ. 10/129/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί 

Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας 

διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, 

 την αριθμ. 15/247/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί 

έγκρισης του από 18-05-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου, 

 την αριθ. 21/346/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί 

ανακήρυξης ως αναδόχου του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ 

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  

 το αριθ. πρωτ. 27862/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 9.387,10€ 

πλέον  ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μηνών, 

 την αριθμ. 44/322/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

και θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής: 

1. το από 14.02.2022 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου,  

2. την υπ. αριθμ. πρωτ. 4942/18.02.2022 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό 

της έχει ως εξής:  
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<< ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αριθμό σύμβασης 

27862/2018 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Την υπ’ αριθ. 27862/2018 σύμβαση που αφορά την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με ανάδοχο τον ΕΔΕ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν4257/14   

3. Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016 

4. Το άρθρο 16 του ΠΔ .171/87 για την σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου 

5. Την βεβαίωση περαίωσης του έργου στις 20-02-2019  

6. Την από 25-02-2019 εγκεκριμένη από την υπηρεσία τελική επιμέτρηση του έργου 

7. Την υπ’ αριθ. 44/322/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε 

επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου 

8. Το γεγονός ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και 

συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 14-02-2022  

Παρακαλούμε  

Για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου>>. 

 

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

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπόψη 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 4942/18.02.2022 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, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης. 

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 14.02.2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 

12.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 19/2018), με ανάδοχο έργου τον οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου 

εκτελέστηκαν έντεχνα βάση των συμβατικών υποχρεώσεων του ανάδοχου  
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/110/2022 .- 

 

                                                                     Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-03-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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