
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 47 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-10-2022 

 

        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 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 11:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 46540/14-10-2022 

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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Κορδώσης Χρήστος (ήταν 

εκτός σύνδεσης κατά τη συζήτηση των 3ου και 4ου θεμάτων ημερήσιας διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ζώγκος Ανδρέας.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 
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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 639η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιμήκυνση 

του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

(αριθμός μελέτης 16/2019)» θέτει, υπόψη των Mελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. 46276/13-10-

2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:  

<<ΘΕΜΑ : Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών 

κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 16/2019 

Έχοντας υπ΄όψιν: 

- Το υπ’αρ. πρωτ. 5316/22-02-2021  Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο 

έχει συνταχθεί η υπ΄αριθμ 16/2019 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων. 

 - Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου  που καθόριζε η σύμβαση  έως την 22-02-2022  

- Την με αριθμ. 5/59/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 22-07-2022 με αναθεώρηση τιμών.  

- Την παραγραφο1 του άρθρου 153 του Ν4938/06-06-2022(ΦΕΚ 109): «1. α. Κατ’ εξαίρεση 

υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως 

για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να 

υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από 

της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου 

καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, 

είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον 

  

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

-Την αριθμ.πρωτ. 45371/10-10-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής 

του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά τρείς 

μήνες και συνεπώς την περαίωση των εργασιών του έργου έως τις 22-01-2023 

Παρακαλούμε       

Για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 

Δήμου Κορινθίων» Α.Μ. 16/2019 κατά τρείς μήνες , ήτοι έως τις 22-01-2023.>> 
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την επιμήκυνση του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 16/2019) εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά τρείς (3) μήνες ήτοι μέχρι και την 22-01-2023 σύμφωνα με την 

ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το με αριθ. πρωτ. 46276/13-10-2022 εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την 

υπ. αριθμ. πρωτ. 45371/10-10-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του 

έργου του αναδόχου με την επωνυμία ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 

147 του Ν 4413/2016 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν 4938/2022 όπως 

ισχύουν καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

 
Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

(αριθμός μελέτης 16/2019) εργολαβίας του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά τρείς (3) μήνες ήτοι μέχρι και την 22-01-2023 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 47/639/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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