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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 8
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 03-03-2021
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, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος 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 Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της
υπ'Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής
Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ∆1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 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
Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα την
την 3η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv
υπ' αριθµ.5760/26-02-2021 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'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
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σειρά εκλογής της αριθµ. 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
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής
Σπυρίδων.
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 72η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Παράταση
της συµβατικής προθεσµίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ. 13/2019) 515.000,00€ (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.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει,
3.Την υπ'αριθµ.13/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων για την
εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισµού 515.000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.)
4.Την υπ'αριθµ. 14/134/2019 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,
5.Την υπ'αριθµ. 5/40/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων και την υπ'
αριθµ. 34353/09-04-2020 Απόφαση Συντονιστή Α.∆.Π.∆.Υ.&Ι. περί ελέγχου νοµιµότητας,
6.Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 24337/21-08-2020 (Α.∆.Α.Μ.: 20SYMV007205441) συµφωνητικό εκτέλεσης
του έργου συνολικού ποσού 275.311,77 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.), µε προθεσµία έξι (6) µηνών από
την υπογραφή του, ήτοι έως 21-02-2021,
θέτει υπόψιν των µελών την υπ'αριθ. Πρωτ. 5165/19-02-2021 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κ.Φίλη Βασιλική και καθ’
όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής:
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Θέµα : Παράταση συµβατικής προθεσµίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
κ.κ.Μέλη της Επιτροπής
Η “MA.CON.STUCTION A.E.” δυνάµει της µε αριθµ.πρωτοκόλλου 24337/21-08-2020 συµβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, για την οποία έχει συνταχθεί η υπ'αριθµ. 13/2019 από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων, µε συµβατικό χρόνο περαίωσης έως 21-02-2021.
Με την µε αριθµό 1775/21-01-2021 αίτηση ζητά παράταση τριών µηνών (3) λόγω µη δυνατής
εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων, των χαµηλών θερµοκρασιών και
των περιοριστικών µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συµφωνεί µε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση.
Κατά συνέπεια η υπηρεσία αποδέχεται την αιτία της ζητούµενης παράτασης και εισηγείται η προθεσµία να είναι τρεις (3)µήνες, ήτοι µέχρι και την 21-05-2021.
Συνηµµένα : Η υπ'αριθµ.1775/21-01-2021 αίτηση της εταιρείας “MA.CON.STUCTION A.E.”
Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την παράταση προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου
κατά τρεις µήνες, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου.

Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α., και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι το έργο
έχει λήξει αυτές τις ηµέρες, ότι η εταιρεία MA.CON.STUCTION A.E., έχει καταθέσει το αίτηµα για
την παράταση εµπρόθεσµα. Αναφέρει ότι πρέπει να ενηµερωθεί το σώµα ότι έχει ολοκληρωθεί
µόνο το 10% του έργου. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι υπάρχει παράλειψη ενέργειας, και ότι θα
έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος γιατί έχει παραβιάσει όλα τα χρονοδιαγράµµατα
εκτέλεσης. Ακολούθως αναφέρει µεταξύ άλλων ότι ως Οικονοµική Επιτροπή θα έπρεπε να
συζητάµε την έκπτωση του εργολάβου και όχι την παράταση. Αναφέρει ότι παρατάσεις δίνονται σε
περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει ότι επί δύο
χρόνια ο εργολάβος έχει κατασκευάσει το 10% και αναρωτιέται ποιο από τα µέλη πιστεύει ότι σε
τρεις µήνες θα κατασκευαστεί το 90%; Εκφράζει την άποψη ότι θα έχουµε προβλήµατα ως ∆ήµος.
Λέει µεταξύ άλλων ότι ο συγκεκριµένος εργολάβος έχει ήδη κηρυχθεί έκπτωτος για την Πλατεία από
27 Ιανουαρίου και ότι η τακτική του είναι να καθυστερεί έργα, και σε άλλους ∆ήµους δεν τα έχει
ολοκληρώσει και είναι µεγάλο πρόβληµα για τον ∆ήµο. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι η παράταση
είναι παράνοµη δεν πρέπει να ληφθεί.
Σχετικά µε την εισήγηση αναφέρει µεταξύ άλλων ότι έχει στοιχεία παρανοµίας, ότι δεν αναφέρει
βασικά στοιχεία, όπως το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου, ότι δεν γράφει η εισήγηση ότι είναι
χωρίς αναθεώρηση, διότι είναι µε ευθύνη του εργολάβου και πρέπει οπωσδήποτε να γράφεται αυτό
και αναφέρει επίσης µεταξύ άλλων, ότι πρέπει να υπάρχει υπόµνηση βάσει του Ν. 4412/2016 για τις
ποινικές ρήτρες, για το υπόλοιπο εκτέλεσης του έργου. Αναφέρει ότι αν επιµένουν τα µέλη να το
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ψηφίσουν, λέει ότι η παράταξή του δεν το ψηφίζει, τότε θα πρέπει: Πρώτον να γράφεται ότι είναι
χωρίς αναθεώρηση, διότι είναι ευθύνη του εργολάβου, αλλιώς έµµεσα λέµε ότι έχουµε συνευθύνη
ως ∆ήµος και ∆εύτερον να υπάρχει υπόµνηση για τις ποινικές ρήτρες.

Ο κ.Προέδρος δίνει τον λόγο στον κ.Πούρο.
Ο κ.Πούρος διευκρινίζει ότι καταρχήν, οι εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας σήµερα γίνονται
ακριβώς όπως γίνονταν επί των ηµερών του κ.Πνευµατικού και δεν γίνεται προσπάθεια να κρύψουν
στοιχεία οι συνάδελφοι και τα στελέχη του ∆ήµου. Αναφέρει ότι, κατά δεύτερον ως ∆ήµος,
αναγνωρίζουµε τις καιρικές συνθήκες σε όλους τους εργολάβους και επίσης ισχύουν τα
περιοριστικά µέτρα λόγω κορωνοϊού. Επίσης αναφέρει ότι το τρίτο ισχυρό επιχείρηµα είναι ότι
επειδή είναι η ίδια εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της Πλατείας και έχει ρίξει το βάρος σε αυτήν,
τώρα που τελειώνει η Πλατεία θα ασχοληθεί µε το Αστεροσκοπείο. Σχετικά µε το θέµα της
αναθεώρησης αναφέρει ότι το Τεχνικό Συµβούλιο αναγνώρισε ότι πρέπει η παράταση να είναι µε
αναθεώρηση, λόγω των καιρικών συνθηκών και των µέτρων του κορονωϊού. Αναφέρει ότι δεν
ευθύνεται ο ∆ήµος, ούτε ο εργολάβος.
Ο κ.Πνευµατικός ερωτά αν έχει παραβιαστεί το Χρονοδιάγραµµα του έργου.
Ο κ.Πούρος απαντά ότι έχει παραβιαστεί, αλλά δεν είναι το πρώτο, καθώς αυτό έχει συµβεί σε
πολλά έργα. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να φταίει κάποιος.
Ο κ.Πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι καιρικές συνθήκες και τα
περιοριστικά µέτρα είναι λόγοι ανωτέρας βίας.
Ο κ.Πνευµατικός καταλήγει ότι πρόκειται για µία σκανδαλώδη απόφαση υπέρ των συµφερόντων
των εργολάβου, και ότι

δεν γίνεται διαδικασία από πλευράς ∆ήµου για τις ποινικές ρήτρες.

Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι αν ψηφιστεί το θέµα θα φέρει και την υπογραφή των µελών και λέει ότι
δεν θα µείνει αναπάντητο από µέρους του.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος λέει ότι υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα λόγω
ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών και κορονωϊού και η παράταση είναι πλήρως δικαιολογηµένη.
Ο κ.Πνευµατικός ερωτά τί θα συµβεί εάν µετά τους τρεις µήνες δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
Ο κ.Πούρος απαντά λέγοντας ότι θα γίνει ό,τι προβλέπει η νοµοθεσία, ότι θα σταλεί σχετική
Πρόσκληση από τον ∆ήµο.
Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει µεταξύ άλλων ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό, και ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 141 πρόκειται για παράλειψη και για σοβαρό πειθαρχικό αδίκηµα.

Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν
την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ. Πρωτ. 5165/19-02-2021 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, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.)
Εγκρίνει την παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 13/2019 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εργολαβίας της εταιρείας “MA.CON.STUCTION A.E.” δυνάµει της
υπ'αριθµ.πρωτ.24337/21-08-2020 (Α.∆.Α.Μ.:20SYMV007205441)συµβάσεως µε συµβατικό χρόνο
περαίωσης έως 21-02-2021, κατά

τρεις (3) µήνες, ήτοι

µέχρι και την

21-05-2021,

όπως

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύµφωνα µε την υπ'αριθ. Πρωτ.
5165/19-02-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ∆ήµου Κορινθίων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8/72/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 12-03-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

