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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 28704/24-9-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
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)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 429η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισµού
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.10.07 08:03:26 EEST
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µελέτης (Α.Μ. 21/2018) 4.600,000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» λαµβάνοντας υπ'όψιν :
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 ∆ηµάρχου για την
απευθείας ανάθεση”,
2. την υπ'αριθµ. 21/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων για την
εκτέλεση του έργου «Οδοποιία ∆.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισµού 4.600,000,00 € µε Φ.Π.Α.,
3. την υπ'αριθµ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων, περί
Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών µελέτης και καθορισµού όρων διακήρυξης διενέργειας
διαγωνισµού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την υπ'αριθµ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων, περί
έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.∆. του έργου,
4. την υπ'αριθ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων και την
αριθµ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.∆.Π.∆.Ε& Ι. περί ελέγχου νοµιµότητας,
5. την υπ'αριθµ.629/2018 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. το υπ'αριθ. πρωτ. 42069/2018 συµφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού
1.453.783,14€ (πλέον Φ.Π.Α.) µε προθεσµία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) µήνες,
7. την υπ' αριθµ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) µήνες,
8.την υπ'αριθµ. 567/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παράτασης της προθεσµίας
εκτέλεσης του εν λόγω έργου µέχρι 30-03-2020,
9.την υπ'αριθµ. 6999/26-02-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου κατά έξι (6) µήνες,
10.την υπ'αριθµ.9/89/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων περί
παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου µέχρι 30-09-2020, (Α.∆.Α.Μ.
Τροποποίησης σύµβασης : 00SYMV68789810),
11. την υπ'αριθµ.16/149/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων περί
έγκρισης του

1ο Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, (Α.∆.Α.Μ.

Τροποποίησης σύµβασης : 00SYMV6627760),
θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ.27970/18-09-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία έχει συνταχθεί από τους υπαλλήλους κ.κ. Καραΐσκο Ι., και 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 παράτασης προθεσµίας του έργου: «Οδοποιία ∆Ε Κορίνθου»
Κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» δυνάµει της αριθµ. πρωτ. 42069/2018 συµβάσεως
ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέµατος µε αριθµ. µελ. 21/2018 της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Κορινθίων.
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Η σύµβαση καθόρισε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι
έναρξη την 30/11/2018 και λήξη 30/11/2019. Με την αριθµ. 567/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και την αριθµ.9/89/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως
30/09/2020.
Με την αριθµ. 25642/31-08-2020 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσµίας
έξι (6) µηνών.
Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται µε
αναθεώρηση τιµών.
Παρακαλούµε, για την έγκρισή της από την Οικονοµική Επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισµού µελέτης 4.600,000,00€
(συµπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», κατά έξι (6) µήνες,
ήτοι µέχρι 31-03-2021, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Στην συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος, ο οποίος, µεταξύ άλλων, αναφέρει
ότι το έργο είναι ολοκληρωµένο κάτω του 80%, είναι παράνοµη η παράταση και πρέπει να γίνει
χωρίς αναθεώρηση τιµών.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 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, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Α. και Ταγαρά Β. µε αρνητική ψήφο)
Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ'αριθµ. 42069/2018 συµβάσεως (Α.∆.Α.Μ. αρχικής σύµβασης: 18SYMV00 004104258) µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» µε Α.Φ.Μ. 094184306, για την εκτέλεση του έργου µε Α.Μ. 21/2018, «Ο∆ΟΠΟIIΑ
∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισµού µελέτης 4.600,000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), κατά έξι (6) µήνες
ήτοι µέχρι την 31-03-2021 µε αναθεώρηση τιµών, 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 45/429/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 06-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

