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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 41
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 25-8-2020
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 σήμερα τηv 25η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 24451/21-08-2020 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 Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.
Σταυρέλη Νικόλαο).
Απόντες
1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 372η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί ορθής
επανάληψης της υπ΄ αριθμ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε., που αφορά «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και παράταση
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
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της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄
ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Αρ. Μελέτης 17/2018, ως προς
την αναθεώρηση τιμών και την έγκριση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου» υπενθυμίζει στην
Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 33/283/2020 απόφασή της, με την οποία α)εγκρίθηκε ο 2ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του εν θέματι έργου συνολικής δαπάνης 274.983,71€, εργολαβίας του
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 17/2018
μελέτη και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, και β)εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου εργολαβίας του ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ κατά
τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις 18-9-2020, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
Ενημερώνει πως η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή
προς συζήτηση εισήγηση περί ορθής επανάληψης της αριθμ. 283/2020 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής για το παρόν θέμα, αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων για τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου, και με την επισήμανση ότι η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας εγκρίνεται με αναθεώρηση τιμών. Ακολούθως, θέτει υπόψη της επιτροπής την υπ΄
αριθμ. πρωτ. 23976/18-8-2020 ως άνω αναφερόμενη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην οποία επισυνάπτονται το υπ΄ αρ. 17/28-7-2020 πρακτικό του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την
έγκριση του εν θέματι Α.Π.Ε., ο 2ος ΑΠΕ του έργου και η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, και η
οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ΄ αριθμ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε. που αφορά: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.
και παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Αρ. Μελέτης
17/2018, ως προς την αναθεώρηση τιμών και την έγκριση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου
Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τον Ν 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 29-5-2020 Αιτιολογική Έκθεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
5. Την αρχική προθεσμία περαίωσης έργου : 18-06-2020
6. Την υπ’ αριθ. 546/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ
7. Τη συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 221.761,06€ (χωρίς ΦΠΑ)
χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται
στο ποσό των 274.983,71€.
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12793/12-5-2020 του Αναδόχου που ζητά παράταση προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 18-9-2020 .
9. Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αποφυγή της διάδοσης του κορωναιού
αλλά και το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε σχολικά κτίρια σε λειτουργία κατέστησαν
αδύνατη την πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων με αποτέλεσμα της καθυστέρηση της
εκτέλεσης μέρους των εργασιών.
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10. Την υπ΄ αριθμ. 33/283/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο
2ος ΑΠΕ και η παράταση της συμβατικής προθεσμίας.
Η ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε. αφορά: α)την προσθήκη του υπ΄ αριθμ.
17/28-07-2020 πρακτικού έγκρισης του 2ου αναφερόμενου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων και β)το ότι η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται με
αναθεώρηση τιμών.
Παρακαλούμε
Για την ορθή επανάληψη της 33/283/2020 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και την
παράταση της συμβατικής προθεμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ
& Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση τιμών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α).
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 33/283/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου του έργου, ο Πρόεδρος προτείνει την
τροποποίηση του αποφασιστικού μέρους της 283/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την
έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ εργολαβίας του οικονομικού φορέα με τη επωνυμία
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό υπ΄ αριθμ. 17/28-7-2020 πρακτικό του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, και την παράταση της
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις 18-9-2020 με
αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την αριθμ. 283/2020 απόφασή της, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23976/18-8-2020
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το υπ΄ αριθμ. 17/28-7-2020 πρακτικό του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί θετικής γνωμοδότησης
για την έγκριση του εν θέματι Α.Π.Ε., τον σχετικό Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον
συνοδεύει, 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
όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την με αριθμό 283/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς το αποφασιστικό
της μέρος ως εξής:
Α.- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ & Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συνολικής δαπάνης
274.983,71€ (με Φ.Π.Α.) χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό, εργολαβίας του οικονομικού
φορέα με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την αριθμ. 17/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον
αναπληρωτή προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και για τον οποίο έχει
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γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ΄
αριθμ. 17/28-7-2020 πρακτικό του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της
παρούσης και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23976/18-8-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Έργων
και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
Β.- Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ

Α’ΘΜΙΑΣ

&

Β’ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

προϋπολογισμού μελέτης 705.086,46€ (αριθμ. μελέτης 17/2018), εργολαβίας του οικονομικού
φορέα με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 18-9-2020, με
αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23976/18-8-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος
Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/372/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-9-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

