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Αριθμός Πρακτικού 19
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 14-4-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και
στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σήμερα τηv 14η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Μεγάλη Τρίτη και από ώρα
9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 10826/10-4-2020 πρόσκληση
τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 157η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης και 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»» έθεσε υπόψη των Μελών της
επιτροπής τα κάτωθι:
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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 ισχύει,
2. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με
θέμα

«Έγκριση

δέσμευσης

ποσού

τριών

εκατομμυρίων

ευρώ

(3.000.000,00€)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου
2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της
στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του
Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική
καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
3. την με αριθμ.5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των
συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.
Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ,
4. την αριθμ. πρωτ. 7279/5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί
κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε.
Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 ης -9-2018
με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29-3-2019.
5. την αριθμ. 1948/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού» έως την 298-2019.
6. την αριθμ. 15/151/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ.2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
7. το από 17/04/2019 1ο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβαση.
8. την αριθμ. 17/157/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-42019 πρακτικού της Ε.Α σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην
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εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
9. την αριθμ. 442/2019 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
10. την με αριθμ. πρωτ. 20565/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 532.257,83 €
(πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης την 29-8-2019.
11. την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29/11/2019,
12. την με αριθμ. πρωτ. 5603/7-8-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Κορινθίων , της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε.
Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και
29-11-2019,
13. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4240/09-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
14. την αριθ. 376/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου,
15. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την Συνοπτική Επιμέτρηση που τον συνοδεύει,
16. την αριθ. 406/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου,
17. την αριθ. πρωτ. 7818/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί
παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού,
18. την αριθ. πρωτ. 38393/2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου,
19. την αριθ. 498/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου,
20. το με αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1297/17-3-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας
περάτωσης του εν λόγω έργου έως 31-8-2020,
21. την αριθ. πρωτ. 10554/07-4-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η
οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κακάβα Νικόλαο
και καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
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<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δυνάμει της αριθμ. Πρωτ. 20565/18-6-2019
συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 5/2019 της Δ.Τ.Υ. Δήμου
Κορινθίων.
Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης μέχρι την 29/08/2019. Το
Δημοτικό συμβούλιο με τις αριθ. 376/2019 και 498/2019 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση μέχρι
02/03/2020.
Η ανάδοχος με την αριθ. πρωτ. 38393/2019 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσμίας πέντε μηνών.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την αριθμ. 1409/2020 απόφασή του παρέτεινε την
κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 31-8-2020.
Το Υπουργείο Υποδομών – Γενική Γραμματεία Υποδομών – Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών
Υποδομών με το αριθ. ΦΠΡ010/1297/17-3-2020 έγγραφό του συμφωνεί με την χορήγηση της
παράτασης.
Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται η παράταση αναγκαία και αυτή που μπορεί να δοθεί είναι μέχρι
31/8/2020 και γίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης).
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή >>.
Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν θα ψηφίσει την
παράταση, διότι το έργο δεν ανατέθηκε με διαφανή τρόπο και με συμφέρουσα έκπτωση για το
Δήμο.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης και 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»» προϋπολογισμού 750.000,00 €
με ΦΠΑ, εργολαβίας της «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι 31-8-2020, σύμφωνα με την ως άνω
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας
υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ
75/τ.Α/30-3-2020)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικόλαου)
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Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε.
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29 ης και 30ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»» προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, εργολαβίας της «Π.Σ.
ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι τις 31-8-2020 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/157/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 15-4-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

