
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-11-2022 

 

        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 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ. 55379/25-11-2022 

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 έξι (6) 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) Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Σταυρέλης Νικόλαος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         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. 
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          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

 ΑΠΟΦΑΣΗ 748η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Παράταση 

χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 – ΟΜΑΔΑ Β’ (Προμήθεια 

αναλωσίμων για ταχογράφους) συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 54.847,68€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 37/2020)», αναφέρει ότι στον τίτλο του 

θέματος εκ παραδρομής αναφέρεται ως συνολικός προϋπολογισμός μελέτης το ποσό των 

54.847,68€ και διορθώνει στο ορθό ποσό των 68.549,68€. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος υπενθυμίζει 

στα Μέλη της Επιτροπής: 

1. 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, 

2. Την υπ’ αριθμ. 37/2020 επικαιροποιημένη μελέτη που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

προϋπολογισμού 68.549,68€  (συμπ/νου Φ.Π.Α.). 

3. Την υπ’ αριθμ. 16/147/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

υπ'αριθμ.37/2020 τροποποιημένης μελέτης και τον επανακαθορισμό όρων διακήρυξης 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 

4. Την υπ’ αριθμ. 42/498/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 

21AWRD009281646) (ΑΔΑ: 6ΡΩΡΩΛ7-ΗΗΒ) περί έγκρισης του από 05-08-2021 πρακτικού 

Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για 

την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια και με την οποία 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την Ομάδα Β: «Προμήθεια αναλωσίμων 

Ταχογράφων», ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ- ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ– ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ  και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών 

της ΟΜΑΔΑΣ Β. 

5. Την υπ’ αριθμ. 36468/08-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009696421) σύμβαση μεταξύ του 

Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την 

προμήθεια των ειδών της ομάδας Β΄ «Προμήθεια αναλωσίμων Ταχογράφων», 

προϋπολογισμού 2.236,03€ (συμπ. Φ.Π.Α.), της υπ’ αριθμ. 37/2020 επικαιροποιημένης 
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μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συμβατικός χρόνος ισχύος ένα (1) έτος από την 

υπογραφή της σύμβασης ήτοι από την 08-12-2021 έως 08-12-2022. 

 

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 

53856/18.11.2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Προμηθειών, με το οποίο μας διαβιβάζει την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:  

<<Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την 
τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου-Ομάδα Β» με αρ. 36468/08-
12-2021. 
 
Σχετ.:  1. To υπ’ αριθ. 47985/21-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Οχημάτων της ΔΚΑΝ του Δήμου 

προς τον ανάδοχο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,  περί παράτασης χρόνου ισχύος της υπ’ 
αριθ. 36468/2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009696421) για τέσσερις (04) μήνες. 
2.  Το υπ’ αριθ. 47998/21-10-2022 έγγραφο της ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ περί 
αποδοχής της παράτασης χρόνου ισχύος της εν λόγω σύμβασης.  
3.  Το από 20-10-2022 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής περί αποδοχής της παράτασης 
χρόνου ισχύος της εν λόγω σύμβασης.  

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’ αριθμ. 36468/08-12-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009696421) μεταξύ του 

Δήμου και της  “ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ “ για την προμήθεια των ειδών της 
Ομάδας Β της με αριθμό 37/2020 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο 
συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
Ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου-
Ομάδα Β» είναι ένα (01) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 08-12-2022,  

2. Το ανωτέρω σχετικό υπ’ αριθ. 47985/21-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Οχημάτων της 
ΔΚΑΝ του Δήμου προς τον ανάδοχο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,  περί παράτασης 
χρόνου ισχύος για τέσσερις (04) μήνες, δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι 
συμβατικές ποσότητες των ειδών, 

3. Το υπ’ αριθ. 47998/21-10-2022 έγγραφο της ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ περί 
αποδοχής της παράτασης χρόνου ισχύος της εν λόγω σύμβασης, 

4. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή 
αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα 
των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της 
εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 
έκπτωσης του αναδόχου […]. 

5. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα 
με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό 
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 
132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016. 
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Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης αρ.  36468/2021 σύμβασης 
(ΑΔΑΜ: 21SYMV009696421) με τίτλο: «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την τακτική 
συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου-Ομάδα Β» έως και την 08/04/2023, 
προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών της ομάδας Β, χωρίς 
μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των 
συμβατικών τιμών >>. 

 

Ο Πρόεδρος κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την παράταση του χρόνου 

ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 08-4-2023, 

προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών της ομάδας Β, χωρίς την 

μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των 

συμβατικών τιμών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το αριθ. πρωτ. 53856/18.11.2022 έγγραφο, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν 

αναφέρονται ρητά, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ’ αριθμ. 36468/08-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009696421) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Β΄ της υπ’ αριθμ. 37/2020 

επικαιροποιημένης μελέτης του Δήμου Κορινθίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 

μελέτης 68.549,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 08-4-2023, 

προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών της ομάδας Β, χωρίς 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 56/748/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 07-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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