
Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  19-11-2019 

 

    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 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 40970/15-11-2019 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 συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κορδώσης Χρ.. 

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης                                                                  

κλήθηκε με το αριθμ. 40972/15-11-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία 

Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία δεν παρίσταται. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 494η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση 

αιτήσεως θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της με αριθμό 

363/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έκπτωσης αναδόχου για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ», του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε στη συνεδρίαση της 17-9-2019 δυνάμει της 

αριθμ. 373/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  

14/226/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 28/2018 μελέτης, ορίστηκε η με 

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και 
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καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν 

θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-07-2018 και 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-07-2018, από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752.  Ακολούθως, με την αριθμ. 23/366/2018 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω 

διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 

1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το 

αριθμ. 31425/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Με την αριθμ. 28/446/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

εγκρίθηκε το από 01-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού και 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την 

εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με 

αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 

για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Τέλος, με την αριθμ. 363/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικής εισήγησης 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, επικυρώθηκε και οριστικοποιήθηκε 

η έκπτωση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τη 

δημόσια σύμβαση του Δήμου Κορινθίων με αριθμό πρωτοκόλλου 879/10-01-2019 (ΑΔΑΜ: 

19SYMV004420825 2019-02-06) για την κατασκευή του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 18619/28-05-2019 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που του κοινοποιήθηκε νόμιμα με δικαστικό επιμελητή 

στις 28-05-2019, και κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση εντός της προβλεπόμενης δίμηνης 

προθεσμίας από την επίδοσή της.   

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύει, με την οριστικοποίηση της εν λόγω έκπτωσης ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται 

αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 10 του άρθρου 160 του Ν. 

4412/2016 όπως ισχύει, κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχεται η εξής συνέπεια, την 

οποία υποχρεούται να υλοποιήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός μηνός από την οριστικοποίηση 

της έκπτωσης: 

-Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για 

την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και 
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κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί 

υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός. 

 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 

όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή - προϊσταμένη αρχή αποφάσισε:  

α)την ολοκλήρωση του έργου,  

β)προσκάλεσε τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ ο 

οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752 - 

στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος - και συγκεκριμένα τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον αριθμό 83577 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με μέση 

έκπτωση 56,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και του πρότεινε να αναλάβει αυτός το 

έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 

της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.  

Τέλος, όρισε την κοινοποίηση της αριθμ. 363/2019 απόφασής της:  

α)στον έκπτωτο ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για να λάβει 

γνώση, στον οποίο η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή στις 29-8-2019, 

β)στη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 160 του 

Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,  

γ)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, για τις ενέργειές της ως 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  

δ)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), για την 

εμπρόθεσμη έγγραφη αποδοχή του της ως άνω αναφερόμενης πρότασης ανάληψης της 

ολοκλήρωσης της εργολαβίας. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 6-9-2019 (αριθμ. πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου 30806/6-9-2019) αίτηση θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και στρέφεται κατά του Δήμου 

Κορινθίων και κατά της με αριθμό 363/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και, μεταξύ άλλων, 

αναφέρει τα εξής: 

  «…Με την προσβαλλόμενη απόφαση φέρεται ότι εξέπεσα οριστικά ως ανάδοχος οικονομικός 

φορέας από την δημόσια σύμβαση του Δήμου Κορινθίων με αριθμό πρωτοκόλλου 879/10-01-2019 για 

την κατασκευή του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00 ευρώ. 

  Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και 

αληθινούς λόγους και ειδικότερα: 

1)Τυγχάνει παράνομη και καταχρηστική διότι με προφορική εντολή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων δεν εγκαταστάθηκα 

εμπρόθεσμα εις το επίδικο έργο προκειμένου να εκτελέσω άλλες εργασίες, εντός της πόλεως της 
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Κορίνθου, κατά την κρίση κατεπείγουσες λόγω των υποχρεώσεων της προεκλογικής περιόδου των 

αυτοδιοικητικών εκλογών του Ιουνίου 2019. 

2)Διότι η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε παράνομα και αξιόποινα, χωρίς να κληθώ νομότυπα και 

να παραστώ την 22η Αυγούστου 2019 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, 

καθώς, αν και παραστάθηκα νομότυπα την 13η Αυγούστου 2019 ενώπιον της ως άνω επιτροπής, 

δηλαδή κατά την πρώτη συζήτηση της ένδικης υπόθεσης, όπου λόγω κωλύματος του Πληρεξούσιου 

Δικηγόρου μου ζήτησα να κληθώ εγγράφως στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ουδέποτε εκλήθην.  Δηλαδή η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση του ουσιώδους 

τύπου, ο οποίος κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και καθιερώνει την υποχρέωση των 

οργάνων της Αυτοδιοίκησης πριν την λήψη αποφάσεων να καλούν προς ακρόαση όποιον έχει άμεσο 

συμφέρον από τη λήψη αποφάσεων των οργάνων της. 

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη ζητώ 

Να ακυρωθεί – ανακληθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 

Να κληθώ να καταθέσω έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν τους λόγους της αιτήσεως θεραπείας 

μου….» 

     

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, λέει πως πρόκειται για μία από τις ελάχιστες, πλέον, και 

καλές κορινθιακές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  Λέει πως δεν θα συναινέσει με τη ψήφο του στην 

εξόντωσή της και στην απώλεια εργασίας δεκάδων κορινθίων που εργάζονται σε αυτή.  Αναφέρει 

πως πρόκειται για προσωπική δίωξη, καθώς σε άλλες δέκα περιπτώσεις με άλλους εργολάβους 

δεν κηρύχθηκαν έκπτωτοι παρότι η καθυστέρηση είναι πολύ μεγαλύτερη. 

  Ο Πρόεδρος λέει πως από τον έλεγχο του φακέλου του έργου και της αίτησης θεραπείας προκύπτει 

πως ορθά η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την με αριθμό 363/2019 απόφαση περί έκπτωσης του 

αναδόχου του εν θέματι έργου, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς ο νόμος είναι σαφής στη διαδικασία που τηρείται 

στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.  Η κήρυξη του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. 

ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι ορθή, εφόσον δεν ασκήθηκε από αυτόν ένσταση εντός της 

προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την επίδοση της με αριθμό πρωτοκόλλου 18619/28-05-

2019 απόφασης του αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, που του κοινοποιήθηκε νόμιμα με δικαστικό επιμελητή 

στις 28-05-2019.  Επίσης, η ως άνω αίτηση θεραπείας δεν μπορεί να τύχει θετικής έκβασης, διότι 

οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών δεν είναι βάσιμοι, καθώς προφορική εντολή δεν μπορεί να 

υφίσταται, όταν το έργο πρέπει να εκτελεσθεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα βάσει της σύμβασης.  

Επίσης, η προηγούμενη ακρόαση κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δεν τυγχάνει 

εφαρμογής, εφόσον η εργολήπτρια εταιρεία παραστάθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 13-8-2019, όπου αιτήθηκε αναβολή της συζήτησης 

του θέματος, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες κι οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις 

αναρτώνται προηγουμένως στην ιστοσελίδα του Δήμου.  Τέλος, ο Πρόεδρος, κατόπιν των 
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ανωτέρω, προτείνει την απόρριψη της από 6-9-2019 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

30806/6-9-2019) αίτηση θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. και τη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 

83577 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 

56,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29980/30-

8-2019 πρόσκλησης ανάληψης του έργου ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας για το εν λόγω 

έργο, που εστάλη δυνάμει της με αριθμό 363/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, και 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β148 επιστολή του προς το Δήμο Κορινθίων, που υποβλήθηκε την 

6-9-2019 μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ, αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα την 

ανάληψη του έργου ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.  

  

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την από 6-9-2019 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε., τον φάκελο της δημόσιας σύμβασης του έργου, την αρ. πρωτ. Β148/6-9-2019 επιστολή της 

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), τις διατάξεις των άρθρων 72 και 227 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, των άρθρων 160, 174 και 175 του Ν.4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικ. με αρνητική ψήφο) 

 

  Α.- Απορρίπτει την από 6-9-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 30806/6-9-

2019 αίτηση θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η 

οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 363/2019 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής περί έκπτωσης αναδόχου για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τους εξής λόγους: 

-Ορθά η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την με αριθμό 363/2019 απόφαση περί έκπτωσης του 

αναδόχου του εν θέματι έργου, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς ο νόμος είναι σαφής στη διαδικασία που τηρείται 

στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.   

-Η κήρυξη του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι ορθή, 

εφόσον δεν ασκήθηκε από αυτόν ένσταση εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την 

επίδοση της με αριθμό πρωτοκόλλου 18619/28-05-2019 απόφασης του αν. Προϊσταμένου της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, που 

του κοινοποιήθηκε νόμιμα με δικαστικό επιμελητή στις 28-05-2019.   
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-Η ως άνω αίτηση θεραπείας δεν μπορεί να τύχει θετικής έκβασης, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο 

αιτών δεν είναι βάσιμοι, καθώς προφορική εντολή δεν μπορεί να υφίσταται, όταν το έργο πρέπει να 

εκτελεσθεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα βάσει της σύμβασης.  Επίσης, η προηγούμενη ακρόαση 

κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δεν τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον η εργολήπτρια 

εταιρεία παραστάθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της 13-8-2019, όπου αιτήθηκε αναβολή της συζήτησης του θέματος, οι συνεδριάσεις της 

Επιτροπής είναι δημόσιες κι οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αναρτώνται προηγουμένως στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

  Β.- Ορίζει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας 

του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 83577 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για 

έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 56,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο 

οποίος με την αριθμ. πρωτ. Β148 επιστολή του προς το Δήμο Κορινθίων, που υποβλήθηκε την 6-

9-2019 μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ, αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα την 

ανάληψη του έργου ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, 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 39/494/2019.- 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 28-11-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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