
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 57 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 7-12-2022 

 

        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 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 57131/2-12-2022 

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.   
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         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.     

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον της 

συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Λύση της δημόσιας σύμβασης για την παροχή της 

υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022)», διότι το φυσικό αντικείμενο της 

σύμβασης έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να γίνει τακτοποίηση του υπολοίπου του οικονομικού 

αντικειμένου εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

          Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 761η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λύση της 

δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ 

προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 

39/2022)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. 17/231/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί ανάθεσης της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ 

προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022) 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με την οποία, μεταξύ άλλων, ανακηρύχθηκε ανάδοχος της εν λόγω 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση 

για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ 

ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, με συνολικό ποσό προσφοράς 155.719,20€ συμπεριλαμβαμένου 

ΦΠΑ, και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 12017/28-4-2022 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010466353) σύμβαση ανάθεσης της εν θέματι υπηρεσίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και 

της εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Ε.Π.Ε., την υπ΄ αριθ. πρωτ. 57793/6-12-2022 

βεβαίωση περαίωσης συμβατικού αντικειμένου για την ανωτέρω δημόσια σύμβαση, που εκδόθηκε 

από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, καθώς και την από 6-12-2022 

σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως 
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εξής: 

ΘΕΜΑ: Λύση της σύμβασης με τίτλο ¨Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
απορριμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση¨ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 12017/2022 σύμβαση, 
2. Την από 28-10-2022 λήξη του συμβατικού χρόνου της ανωτέρω σύμβασης,  
3. την βεβαίωση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου, 
4. το συνολικό ποσό δαπάνης του εκτελεσμένου φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που 

ανέρχεται σε 94.363,27€, 
εισηγούμαστε την λήψη σχετική απόφασης περί αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης με τίτλο ¨Παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς απορριμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση¨ .  

 

Συνημμένα:  

1. Η υπ’ αριθμ. 12017/2022 σύμβαση 
2. Η από 06-12-2022 βεβαίωση περαίωσης 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 

για την αυτοδίκαιη λύση της εν θέματι σύμβασης, κατόπιν της λήξης του συμβατικού χρόνου της 

σύμβασης και την περαίωση του φυσικού συμβατικού αντικειμένου, με το συνολικό ποσό δαπάνης 

του εκτελεσμένου φυσικού αντικειμένου της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 94.363,27€, 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και την αντίστοιχη 

βεβαίωση περαίωσης συμβατικού αντικειμένου.  

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 12017/28-4-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010466353) 

σύμβαση, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 57793/6-12-2022 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, την από 6-12-2022 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 58 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς 

και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    
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  Την αυτοδίκαιη λύση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 12017/28-4-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010466353) 

δημόσιας σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ 

προϋπολογισμού μελέτης 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022) 

μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Ε.Π.Ε., η 

οποία επέρχεται κατόπιν της λήξης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης στις 28-10-2022 και 

κατόπιν της ολοκλήρωσης εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης, που 

πιστοποιείται με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 57793/6-12-2022 βεβαίωση περαίωσης συμβατικού 

αντικειμένου για την ανωτέρω δημόσια σύμβαση, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, με συνολικό ποσό δαπάνης του εκτελεσμένου φυσικού 

αντικειμένου της ως άνω σύμβασης το ποσό των 94.363,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/761/2022.-
 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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