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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 11
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 23-3-2021
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, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'Αριθµ.
∆1α/Γ.Π.οικ. 16320 (Φ.Ε.Κ.996/ 13-03-2021, Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα µέτρα
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη ∆ευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/148 /οικ. 4600/1603-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης σήµερα την 23η Μαρτίου
2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'
αριθµ.7373/19-03-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα
σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά), 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθ.
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 αριθ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση.

Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ(8)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA KOTSALOU
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος ∆ηµήτριος 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος 8)Πλατής
Σπυρίδων.

Απόντες
1)Ζαχαριάς Σπυρίδων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 103η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Παράταση
συµβατικής προθεσµίας του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισµού
µελέτης (Α.Μ. 51/2017) 680.000,00€ (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» και τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως ισχύει,
2. Την υπ'αριθµ. 51/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του
∆ήµου

για

την

εκτέλεση

του

έργου

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

∆.Κ.

ΣΟΦΙΚΟΥ»

προϋπολογισµού µελέτης 680.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),
3. Την υπ'αριθµ. 19/214/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου περί
καθορισµού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης
του εν λόγω έργου,
4. Την υπ'αριθµ. 26/288/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου περί έγκρισης
του 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας
σύµβασης του εν λόγω έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
5. Την υπ'αριθµ. 36/446/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου περί έγκρισης
του 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας
σύµβασης του εν λόγω έργου και ανάδειξης αναδόχου,
6. Την υπ'αριθµ.7466/3-3-2020 (Α∆ΑΜ:20SYMV006370768) δηµόσια σύµβαση εκτέλεσης του
εν λόγω έργου ποσού 268.403,89€ (πλέον ΦΠΑ) µε προθεσµία περαίωσης έξι (6) µήνες
από την υπογραφή της,
7. Την

υπ'αριθµ.41/375/2020

(Α∆ΑΜ:20SYMV007358792)

απόφαση

της

Οικονοµικής

Επιτροπής του ∆ήµου περί παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6)
µήνες, ήτοι έως την 3-3-2021,
θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ. 6455/08-02-2021 εισήγηση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Παράταση συµβατικής προθεσµίας του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ.
ΣΟΦΙΚΟΥ»
Κυρίες και κύριοι, µέλη της Επιτροπής,
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Η Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., δυνάµει της µε αριθµ. πρωτοκόλλου 7466/2020 συµβάσεως
ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» για την οποία
έχει συνταχθεί η υπ' αριθµ. 51/2017 µελέτη από την ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών ∆. Κορινθίων, µε
συµβατικό χρόνο περαίωσης έως την 03/09/2020.
Με την αριθµό 41/375/2020 απόφαση παρατάθηκε η προθεσµία έως την 03.03.2021.
Με την υπ' αριθµ. 3129/03.02.2021 εµπρόθεσµη αίτηση ζητά παράταση έξι (6) µηνών, η
οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των περιοριστικών µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του
κορονοϊού COVID-19, που δεν έχουν επιτρέψει να προχωρήσουν οι εργασίες.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας συµφωνεί µε τους λόγους για τους οποίους
ζητείται η παράταση και εισηγείται για την ολοκλήρωση των εργασιών η προθεσµία περαίωσης του
έργου να παραταθεί συνολικά τέσσερις (4) µήνες ήτοι µέχρι και την 03/07/2021.
Συνηµµένα: Η υπ' αριθµ. 3129/03.02.2021 αίτηση της Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) µήνες της
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισµού της
αριθµ. 51/2017 µελέτης 680.000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν
την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ.πρωτ.6455/08-02-2021 εισήγηση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, τον υπό
έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του
Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε
άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
∆.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισµού της αριθµ. 51/2017 µελέτης 680.000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.),
κατόπιν της υπ'αριθµ. 7466/3-3-2020 (Α∆ΑΜ: 20SYMV006370768) σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Κορινθίων και του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., κατά τέσσερις (4)
µήνες, ήτοι µέχρι και τις 03-07-2021, 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 11/103/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 24-3-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

