
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvπής τoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Δήμoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Κoριvθίωvoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvριvθίωvθίωvvθίωv

Της 07-06-2022

       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’αριθμ.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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα την

7η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα

από  τηv  υπ'αριθμ.πρωτ.18687/03-06-2022  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 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)Πιέτρης  Τιμολέων
(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  κ.Κυριαζή  Αντώνιο,  4)Πούρος  Γεώργιος,  5)Πνευματικός
Αλέξανδρος, 

 Α π ό ν τ ε ς 
       1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος
Ημερήσιας Διάταξης)  3)Κορδώσης Χρήστος, 4) Ζώγκος Ανδρέας.

       Στην συνεδρίαση σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.
Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε.

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 338  η  :   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚoριvθίωvΩΝ ΚoριvθίωvΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΥΕΠ  προϋπολογισμού  μελέτης  150.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)  (αριθμός

μελέτης 47/2020)» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής 
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1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  ισχύουν  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,

2. Την αριθμ. 47/2020 μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ»

προϋπολογισμού 150.000,00€ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,

3. Την αριθμ.  19/216/2021 (ΑΔΑ:  6Γ5ΒΩΛ7-1ΟΒ) απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του

Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών,

4. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία υποψήφιος ανάδοχος

αναδείχθηκε η εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,

5. Την αριθμ. 38/421/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την

οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου

στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και το με αριθμ. πρωτ. 154046/16.9.2021 (ΑΔΑ:6016ΟΡ1Φ-

6ΨΖ) έγγραφο της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης, 

6. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  28613/04.10.2021  δημόσια  σύμβαση  (ΑΔΑΜ:  21SYMV009301429)

εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 69.811,92€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του

έργου έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της,

7. Tην  αριθμ.  12/163/2022  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  της

προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι 04-07-2022.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής:

1. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 16035/24-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3)μήνες, ήτοι έως την 04-10-2022

2.  Το  υπ.  αριθμ.  18116/01-06-2022  έγγραφο  του  τμήματος  Τεχνικών  Έργων  &  Μελετών  της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο καθ΄όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:  

<<ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΕΠ»
Σχετικό: 1)Σχέδιο εισήγησης Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη:
 Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει στην οποία αναφέρεται: «  Η έγκριση των

παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της
ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.  Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος
εκδίδεται  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή όχι  αργότερα  από  την  πάροδο  τριών  (3)  μηνών  από  την
υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των
αντίστοιχων  προθεσμιών  επιβάλλονται  στα  υπαίτια  όργανα  του  φορέα  κατασκευής  του  έργου  οι
προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές  ποινές.  Η αίτηση,  αν υπάρχει,
κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη
αρχή.»

 Την επισυναπτόμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 Το  γεγονός  πως  το  από  27-5-2022  σχέδιο  εισήγησης  απορρίφθηκε  στις  30-05-2022  από  τον

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. με την αιτιολογία: «Η αιτουμένη παράταση απορρίπτεται. Η λήξη παραμένει ως ισχύει,
ήτοι 04/07/2022.
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 Το  γεγονός  πως  οι  εργασίες  που  υπολείπονται  (στέγαστρο  στην  είσοδο  του  κτιρίου,  wc  ΑΜΕΑ,
αντικατάσταση αλουμινίων), αφενός λόγω της φύσης τους (εργασίες σε περιβάλλον που κινούνται παιδιά
και δεν είναι εύκολη η αποσπασματική ενασχόληση)  και αφετέρου λόγω των προβλημάτων προμήθειας
και εφοδιασμού των κατάλληλων υλικών, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Σας διαβιβάζουμε την υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εισήγηση για ενέργειές σας λόγω
αρμοδιότητας..>>

3. Την από 27-05-2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία επισυνάπτεται  στο ανωτέρω έγγραφο και  έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΕΠ»

Έχοντας υπ΄όψιν:

- Το υπ’αρ. πρωτ.  . . 28613/4-10-2021  Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το
οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄αριθμ 47/2020 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου  που καθόριζε η σύμβαση έξι  (6)μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης, ήτοι  έως την 04-04-2022
- Την με αριθμ. 12/163/2022 Α.Ο.Ε που ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά
τρεις(3)μήνες , ήτοι   έως την 04-07-2022.
- Την με αριθμ 16035/24-05-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου κατά τρεις(3)μήνες , ήτοι   έως την 04-10-2022
- Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την φύση των  εργασιών και
λόγω  του  περιορισμένου  ωραρίου  εκτέλεσής  των(  εκτελούνται  σε  ώρες  και  ημέρες  που  δεν
πραγματοποιούνται μαθήματα)
- -Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης  ΑΠΕ
-  Το  γεγονός  ότι  βάση  των  ανωτέρω  και  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  κρίνεται  αναγκαία
παράταση του έργου για τρεις (3)μήνες, ήτοι μέχρι την 04-10-2022,  με αναθεώρηση τιμών
-  Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε      
Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  για τρεις(3)μήνες, μέχρι την 04-
10-2022, με αναθεώρηση τιμών.>>

Παίρνοντας  το  λόγο  ο  κ.  Πούρος  Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  μεταξύ  άλλων

αναφέρει ότι» ¨….έχουμε δεσμευτεί και εγώ ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ο κ. Ζαχαρίας

Σπυρίδων ως Αντιδήμαρχος Παιδεία ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 4/7/2022 και δεν

θα δοθεί  νέα παράταση.  Λόγο όμως του περιορισμένου ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών διότι

πραγματοποιούνται μαθήματα προτείνω να δοθεί παράταση μέχρι 31/08/2022…¨

Ο  Πρόεδρος  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  προτείνει  την  παράταση  εκτέλεσης  του  έργου

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΥΕΠ»  προϋπολογισμού  μελέτης

150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 47/2020) με ανάδοχο τον οικονομικό

φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» μέχρι 31-08-2022.
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Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του

Προέδρου,  το  αριθμ.  18116/01-06-2022  έγγραφο  και  την  συνημμένη  σε  αυτό  εισήγηση  της

Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  Κορινθίων,  την  υπ.  αριθμ.

16035/24-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», τις διατάξεις του άρθρου 72

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

όπως  ισχύουν  καθώς  και  κάθε  άλλη  ισχύουσα,  σχετική  νομοθετική  διάταξη έστω  κι  αν  δεν

αναφέρεται ρητά παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει  τον  χρόνο  ισχύος  της  υπ'  αριθμ.  28613/4.10.2021  συμβάσεως  μεταξύ  του  Δήμου

Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του

έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚoριvθίωvΩΝ  ΚoριvθίωvΤΙΡΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΥΕΠ»,  προϋπολογισμού

μελέτης 150.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 47/2020)  μέχρι και την 31-08-2022 με αναθεώρηση

τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας .

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/338/2022.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κoριvθίωvόρινθος, 24-06-2022
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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