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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 43
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 14-9-2020
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 14η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα
12:00 π.µ. σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 27011/10-09-2020
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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Πούρος Γεώργιος, Προεδρεύων, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5), Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Λόγω απουσίας του Προέδρου, κ.Νανόπουλου Βασιλείου, στην σηµερινή συνεδρίαση προεδρεύει
ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.Πούρος Γεώργιος, δυνάµει της υπ' αριθµ. 33/270/2019
Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 402η: Ο Προεδρεύων εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
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τροποποίησης της µελέτης του έργου ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

υπενθυµίζει

την

υπ'αριθµ.37/313/2020

Απόφαση

Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου και της 1ης
Συµπληρωµατικής Σύµβασης αυτού και ακολούθως θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ. πρωτ.
26580/08-09-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία έχει συνταχθεί από
τον υπάλληλο κ.Κακάβα Ν. και έχει θεωρηθεί από την αν.Προϊσταµένη ∆/νσης κ.Γκεζερλή Ν., η οποία
καθ' όλον το περιεχόµενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:

Έγκριση Τροποποίησης της µελέτης του έργου “ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”
Κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Η επιχείρηση GEOGENESIS A.E., µε το αριθµ.22932/12-07-2018 συµφωνητικό ανέλαβε
την κατασκευή του έργου του θέµατος µε την Αριθµ.Μελ.68/2017 του ∆ήµου Κορινθίων
προϋπολογισµού 844.595,35 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α µε έκπτωση 55,59%.
Η διάρκεια του έργου ορίστηκε από την σύµβαση για χρονικό διάστηµα έξι (6) µήνες, ήτοι
µε συµβατική ηµεροµηνία περαίωσης 12/01/2019. Με τις αριθµ.22/310/2019 και 32/499/2019
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την αριθµ.24/208/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου µετά από εµπρόθεσµες αιτήσεις του αναδόχου, εγκρίθηκε παράταση
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι 30/09/2020.
Με την έναρξη των εργασιών και επίσκεψη στο έργο της Εταιρείας προµήθειας των
µηχανηµάτων επεξεργασίας προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από την τότε ∆ηµοτική Αρχή και τον
Ανάδοχο να επεκταθεί προς Βορράν το υπόστεγο επεξεργασίας κατά ένα φάτνωµα ήτοι κατά
4,995 µέτρα επί 16,10 µέτρα συνολικής επιφάνειας Ε=80,41 Μ2 για να γίνονται γρηγορότερα και µε
µεγαλύτερη ευχέρεια οι ελιγµοί του φορτωτή κατά την διαδικασία φορτοεκφόρτωσης των
αποβλήτων (γεγονός που κρίθηκε αναγκαίο µε βάση την εµπειρία από παρόµοιες εγκαταστάσεις).
Το υπόστεγο προβλέπονταν στην αρχική µελέτη να έχει επιφάνεια Ε=916,17 Μ2 και τώρα
προβλέπεται να κατασκευασθεί συνολικής επιφάνειας Ε=996,58 Μ2, ήτοι θα αυξηθεί κατά 80,41
Μ2 σε ποσοστό επιφανείας 8,77%< του 10%.
Επίσης λόγω της γειτνίασης της περιοχής µε µόνιµο οικισµό Ροµά προτάθηκε η κατασκευή
περίφραξης από απλή µε σιδερένιους πασσάλους και συρµατόπλεγµα ύψους 2,0 µέτρων που
προβλέπονταν στην αρχική µελέτη, να γίνει τύπου ΝΑΤΟ και να εγκατασταθεί σύστηµα καµερών µε
καταγραφικό.
Στην υπόλοιπη εγκατάσταση δεν προτείνεται καµµία απολύτως άλλη αλλαγή.
Για την τροποποίηση της µελέτης γνωµοδότησε θετικά και το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων
Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το πρακτικό αριθµ.18/13-08-2020 (θέµα 18ο).
Παρακαλούµε για την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης από την Οικονοµική
Επιτροπή”.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων εισηγείται την τροποποίηση της υπ'αριθµ. 68/2017
µελέτης, προϋπολογισµού 2.360.000,00€ για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

µε

ανάδοχο

την

εταιρεία

«GEOGENESIS A.E.», σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.

Στο σηµείο αυτό o κ.Πνευµατικός Α. παίρνει τον λόγο και µεταξύ άλλων λέει ότι, αυτοί οι
χειρισµοί της τροποποίησης µελέτης είχαν γίνει από την δική τους δηµοτική αρχή, πράγµα
απαραίτητο για την λειτουργία του εργοστασίου. Λέει επίσης ότι έπρεπε να είχαν έρθει προς
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συζήτηση από τον Σεπτέµβριο του έτους 2019, διότι η προηγούµενη δηµοτική αρχή δεν µπορούσε
να κάνει τροποποίηση σύµβασης.

Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την
σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018
όπως ισχύει, του Ν.4623/2019 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Μειοψηφούντος του κ.Σταυρέλη Ν., µε αρνητική ψήφο)

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ'αριθµ. 68/2017 µελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισµού 2.360.000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), µε ανάδοχο την εταιρεία «GEOGENESIS A.E.», σύµφωνα
µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 43/402/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 30-09-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

