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Αριθµός Πρακτικού 35
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 10-07-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Ιουλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 9:00
σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 19083/06-07-2020 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.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κόλλια Κων/να , 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Ζαχαριάς
Σπυρίδων, 5) Σταυρέλης Νικόλαος,6)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «Αποδοχή ή µη πρότασης τροποποίησης της
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εγκεκριµένης µελέτης του έργου ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ», επειδή πρέπει να αποσταλεί σήµερα προς συζήτηση στο Τεχνικό Συµβούλιο της
Τρίπολης , που συνεδριάζει σήµερα 10-7-2020 και ώρα 12η µεσηµβρινή.
Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 296η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή ή
µη πρότασης τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης του έργου ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ΄΄», θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την από 7-72020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: «Αποδοχή ή µη πρότασης τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης του έργου
΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ΄΄»
Κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Η Εργοληπτική επιχείρηση «GEOGENESIS. A.E.» δυνάµει της αριθ. Πρωτ. 35161/2018
συµβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέµατος µε αριθµ. µελ. 22/2017 της ∆.Τ.Υ.
∆ήµου Κορινθίων. Από την έναρξη των εργασιών του έργου και προκειµένου να ενσωµατωθούν
στο έργο οι νέοι κανονισµοί σκυροδέµατος,, ΚΕΝΑΚ, κλπ καθώς και εργασίες οι οποίες δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχική Μελέτη κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της µελέτης για
την κατασκευή ενός άρτιου και ολοκληρωµένου έργου.
Από τη ∆/νση ΤΥ συντάχθηκε η πρόταση τροποποίησης της µελέτης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 144 του νόµου 4412/2016 µε το οποίο επιτρέπεται η τροποποίηση εγκεκριµένης µελέτης
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την διόρθωση σφαλµάτων της, ή την συµπλήρωση
ελλείψεων ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.
Για την εν λόγω τροποποίηση της µελέτης γνωµοδότησε θετικά (αριθ. πρωτ. 343/6-6-2020) το
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της εγκεκριµένης
µελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»,
σύµφωνα και µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016,
καθώς και όλες τις ισχύουσες, σχετικές νοµοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την πρόταση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
ιστορικό της παρούσας απόφασης.
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 35/296/2020.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 10-07-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

