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Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 44990/7-10-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 7)Κορδώσης Χρήστος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 
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διάταξης), 2)Ζώγκος Ανδρέας.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 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, συνδέθηκε. 

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

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 623η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 

προϋπολογισμού μελέτης 218.314,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 

22/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και 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 υπ΄ αριθ. 22/2021 μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου» 

προϋπολογισμού 218.314,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θεωρήθηκε από 

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, 

3. Την υπ΄ αριθ. 19/215/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων 

διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο, 

4. Την υπ΄ αριθ. 25/288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω 

έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, 

5. Την υπ΄ αριθ. 40/451/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω 

έργου και κατακύρωσης της σύμβασης στον ανάδοχο, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 165372/4-10-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32012/1-112021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009454548/1-11-2021) σύμβαση 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφής της,  

7. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 16038/24-5-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία 

«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργο κατά 

τρεις (3) μήνες, 

8. Την υπ’ αριθ. 361/2022 (ΑΔΑΜ:  )απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι και την 01-11-2022, 
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9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 42373/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία 

«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργο κατά 

τρεις (3) μήνες, 

10. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 43027/29-9-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή λιθοδομών Στεφανίου» 

Έχοντας υπ΄ όψιν: 

- Το υπ΄ αρ. πρωτ. 32012/1.11.2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο 

έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 22/2021 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων. 

-Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης, ήτοι έως την 01-07-2022. 

-Την αριθ. 28/361/2022 απόφαση Ο.Ε. που παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 

πρωτοκόλλου 32012/01.11.2021 (ΑΔΑΜ : 21SYMV009454548/1.11.2021) σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ¨ για την εκτέλεση 

του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 218.314,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 22/2021) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 

1.11.2022 με αναθεώρηση τιμών.  

-Την με αριθμ. 42373 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου κατά τρεις (3) μήνες. 

-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 01-02-2023, με αναθεώρηση τιμών. 

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 

Παρακαλούμε 

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 01-02-2023, με 

αναθεώρηση τιμών>>. 

 

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

συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 

προϋπολογισμού μελέτης 218.314,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 

22/2021) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» κατά τρεις (3) μήνες, 

ήτοι έως και 01-02-2023, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 
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Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 43027/29-9-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και 

Μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη 

ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 32012/01-11-2021 (ΑΔΑΜ: 

21SYMV009454548/1-11-2021) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 218.314,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 22/2021) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-02-2023 με αναθεώρηση 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 46/623/2022.- 

 

Κόρινθος, 25-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 



ΑΔΑ: 9ΠΚΝΩΛ7-ΞΑΟ


		2022-10-25T10:40:41+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2022-10-25T12:45:50+0300
	Athens




