
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 58724/9-12-2022 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 πέντε (5) 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)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε. 

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

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 802η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση 

χρόνου ισχύος της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 880.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 84/2021)» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής 

τα κάτωθι: 

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 υπ. αριθμ.84/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορά 

την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» συνολικού προϋπολογισμού 880.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  

3. Την με αρ. 59/669/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων 

διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών 

προδιαγραφών.  

4. Την με αρ. 24/327/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των Αρ.1,2,3 

Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατακύρωσης της προμήθειας 

απορριμματοφόρων οχημάτων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

5. Την αρ. 8/2022 Πράξη του Αν. Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

6. Την με αριθμ. πρωτ. 28999/2022 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011005213) για την εν 

λόγω προμήθεια ποσού 875.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρόνο παράδοσης των 

υλικών πέντε (5) μήνες από την καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή έως τις 26-12-2022. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα κάτωθι: 

1. Την υπ. αριθμ. 57056/02-12-2022 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων καθώς και τα συνημμένα 

σε αυτή έγγραφα η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

 

<< Θέμα: Εισήγηση για παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 28999/2022 σύμβασης για την 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων», αξίας 875.440,00€ 
[συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]. 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 28999/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011005213/26-07-2022) σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου και της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων της με αρ. 
84/2021 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της 
σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες από την καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή έως τις 26-
12-2022, 

 
2. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 
ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 
Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την 
αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. […]» 
 

3. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
«Η επιτροπή της περ. β’ γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων 
προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. […]» 
 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις» 
 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 
τους, του Ν. 4412/2016. 

 

6. Το αρ. 2040/13-04-2022 [ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ] έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα 
«Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών 
του COVID-19» 
 

7. Το από 29-11-2022 έγγραφο της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - συνοδευόμενο από επιστολή του εισαγωγέα «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» περί ενημέρωσης καθυστέρησης των παραδόσεων από το εξωτερικό - 
με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης με αρ. 
28999/2022 κατά δύο (2) μήνες για τους λόγους ανωτέρας βίας που αναφέρει σε αυτό. 
 

8. Την αρ. 48/371/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της επιτροπής για 
την παρακολούθηση και την παραλαβή της εν λόγω σύμβασης [α/α 27]. 

 
9. Την από 01-12-2022 θετική γνωμοδότηση για την παράταση του χρόνου ισχύος της 

σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 26-02-2023, προκειμένου να παραδοθούν οι 
συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς 
επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.  

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά δύο 

(2) μήνες, ήτοι έως τις 26-02-2023, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των 
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ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων 

και των συμβατικών       

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλειος Νανόπουλος 

 
 

Συνημμ.:  
1. Το από 29-11-2022 έγγραφο της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - συνοδευόμενο από επιστολή του εισαγωγέα «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» 

2. Την από 01-12-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού του αρ.221 του 
ν.4412/2016>> 

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

ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις 26-02-2023, 

προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού 

αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών σύμφωνα με 

την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ. αριθμ. 57056/02-12-2022 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, 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 το χρόνο ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 28999/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011005213/26-

07-2022) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 880.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 84/2021), κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 26-02-

2023, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του 

φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/802/2022 .- 

 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 19-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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