
 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 6 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-2-2022 

 

    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' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β'): 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, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 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.69/201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

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

14η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 4053/10-2-2022 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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

      1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδων Πλατής, 3)Σπυρίδων Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος Πνευματικός, 7)Γεώργιος Μουρούτσος 
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(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Νικόλαο Σταυρέλη και αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 

9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Κορδώσης Χρήστος.   

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 67η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση 

ισχύος της υπ’αριθμ.27422/2021  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της    εταιρείας 

με την επωνυμία Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την Ομάδα Β «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά 

σάρωθρα» της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

1.497.920,00€,  (συμπ/νου Φ.Π.Α.), (Α.Μ. 1/2020)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 

13/126/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, μεταξύ άλλων, ο οικονομικός φορέας 

με την επωνυμία «Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και 

κατακυρώθηκε σε αυτόν η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β με τίτλο 

«Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα» της  αριθ. 1/2020 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 

27107/11-9-2020 διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 3-2-2022 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

3463/7-2-2022) έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Δ Φ 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο αιτείται παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω 

αναφερόμενης σύμβασης, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3463/7-2-2022 εισήγηση της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την εν θέματι δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως εξής:  

 

Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 27422/2021 σύμβασης για την «Αυτοκινούμενα 
αναρροφητικά σάρωθρα». 

 
Σχετ.:  1. Το αρ. 3193/03-02-2022 αίτημα της αναδόχου της προμήθειας για παράταση του χρόνου 
ισχύος της σύμβασης με αρ. 27422/2021.  
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’ αριθμ. 27422/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009273106/28-09-2021) σύμβαση μεταξύ του 

Δήμου και της Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προμήθεια  δύο (2) αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων της με αρ. 01/2020 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι 
ο συμβατικός  χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες από την καταχώρηση της 
στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή έως τις 28-02-2022, 
 

2. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 
ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 
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Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την 
αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. […]» 
 

3. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
«Η επιτροπή της περ. β’ γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων 
προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. […]» 
 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις» 

 

 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016. 
 

6. Το έγγραφο με αρ. 3193/03-02-2022 της Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το οποίο αιτείται την 
παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης με αρ. 27422/2021 κατά τριάντα 
(30) ημέρες (έως τις 28-03-2022) για τους λόγους που αναφέρει σε αυτό. 
 

7. Την αρ. 34/332/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της επιτροπής για 
την παρακολούθηση και την παραλαβή της εν λόγω σύμβασης [α/α 27]. 

 
8. Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως τις 28-03-2022, 

προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του 
φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών 
τιμών.  

 
Για την Επιτροπή 

 
Τσολάκης Ιωάννης  Βαρδάκας Γεώργιος  Μάρκου Παναγιώτης 

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

αναφερομένης σύμβασης έως και τις 28-3-2022, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές 

ποσότητες των ειδών, χωρίς τη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των 

συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 

   

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ως άνω 

αναφερόμενη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα σχετικά έγγραφα, την εισήγηση του 

Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 
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Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

   Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 27422/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009273106/28-09-2021) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Δ Φ 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β με τίτλο «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά 

σάρωθρα» της  αριθ. 1/2020 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 27107/11-9-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

1.497.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), έως και τις 28-3-2022, προκειμένου να 

παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς τη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, 

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 6/67/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-2-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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