
Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  12-5-2020

    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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, σήμερα τηv 12η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως

11:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από τηv  υπ'  αριθμ.  12599/8-5-2020  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  συvεδρίαση  αυτή  σε  σύνολο  εννέα  (9)  μελών  ήταv  παρόvτα  με  επικοινωνία  μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος Δημ..

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 201  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ή μη

παράτασης  του  έργου  “Ανάπλαση  πλατείας  Παναγή  Τσαλδάρη»  έθεσε  υπόψη  των  Μελών  της

επιτροπής τα κάτωθι: 

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,
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υπηρεσιών και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση¨ και τις

διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

2. την με αριθμ. 71/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση

Πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 € 

3. την με αριθ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής , περί έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών

μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π.

Τσαλδάρη»

4. τις με αριθμ. 525/2017 και 76/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο των πρακτικών

της Επιτροπής Αξιολόγησης

5. την  με αριθμ.  135/2018 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  για  ανακήρυξη  αναδόχου εκτέλεσης  του

ανωτέρω έργου στη «ΜΑ.CO.STRUCTION TAEAE” 

6. την με αριθμ. 20276/20-6-2018 σύμβαση του Δήμου και της «ΜΑ.CO.STRUCTION TAEAE”  για την

εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» αντί ποσού 1.232.626,29 € (πλέον του Φ.Π.Α) με

προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. τον 1ο ΑΠΕ 1ου και τον 1o Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

8. την αριθ. 66/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ

9. την αριθ. πρωτ.17701/20-5-2019 αίτηση της MA.CO.STRUCTION TAEAE για παράταση της συμβατικής

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

10. την αριθ. 281/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του

έργου

11. την αριθ. πρωτ. 28612/19-8-2019 αίτηση της MA.CO.STRUCTION TAEAE, για 2η παράταση

της  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

12. την αριθ. 393/2019 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

13. τον 2ο ΑΠΕ και 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

14. την αριθ. 200/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ

του έργου
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15. την αριθ. πρωτ.  28612/19-8-2019 αίτηση της MA.CO.STRUCTION TAEAE, για 3η παράταση

της  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

16. την από 16-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία έχει  συνταχθεί  από τους

υπαλλήλους κ.κ. Κακάβα Νικόλαο,  Τσολάκη Ιωάννη, Σαββανού Ελένη και Σούκουλη Ουρανία και καθ΄ όλο

το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ».

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η  Εργοληπτική  Επιχείρηση  ‘‘MA.CON.STRUCTION  TAEAE’’,  δυνάμει  της  αριθ.  πρωτ.  20276/20-6-2018
συμβάσεως,  ανέλαβε  την  κατασκευή  του  έργου  του  θέματος  με  αριθμ.  μελ.  71/2017  της  Δ.Τ.Υ.  Δήμου
Κορινθίων. 
Η  σύμβαση  καθόρισε  προθεσμία  δώδεκα  (12)  μηνών  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  ήτοι  έναρξη  την
20/6/2018  και  λήξη  την  20/6/2019.  Με  τις  αριθ.  281/2019,  393/2019  αποφάσεις  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
ενέκρινε παράταση μέχρι 20/4/2020. 
Με  την  αριθ.  9191/16-03-2020 αίτηση ο  ανάδοχος  του  έργου  ζήτησε  παράταση  προθεσμίας  επτά  δέκα
μηνών ήτοι μέχρι 20/11/2020.
Ως προς το  Α  σκέλος  του  αιτήματος  της  αναδόχου απορρίπτεται  η  αιτιολόγηση  της  καθυστέρησης των
εβδομήντα  (75)  ημερών.  Ο  ανάδοχος,  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα,  έπρεπε  να  είχε  ξεκινήσει  την
κατασκευή των επιστρώσεων των δαπέδων από τον 5ο μήνα (ήτοι από 20/10/2018).  Τρείς μήνες μετά, στις
14/1/2019 με το αριθ. πρωτ. 1278/2019 έγγραφο ο ανάδοχος ζήτησε πρόσθετη τιμή για τα μάρμαρα του
άρθρου ΑΤ42 (επιπλέον 53,88 ευρώ για το τύπου crème Elysee ή (xeli) χρώματος μπέζ και επιπλέον 22,25
για το μαύρο Αργους χρώματος γκρί) το οποίο και απορρίφθηκε (έγγραφο με αρ. πρωτ. 3384/30-1-2019).
Στην συνέχεια από τις 8-2-2019 εως και 13-6-2019 υποβλήθηκαν αιτήματα από τον ανάδοχο σχετικά με
αλλαγή του υλικού του άρθρου ΑΤ42 (μάρμαρα επιστρώσεων) τα οποία και απορρίφθηκαν (έγγραφα με αριθ.
πρωτ.  4838/2019,  20377/2019,  8536/2019,  9694/2019,  11847/2019,  14422/22-4-2019,  12113/2019,
12116/2019, 14425/2019, 17881/2019, 19662/2019). Εδώ σημειώνεται ότι για τα υλικά επιστρώσεων του (ΑΤ
42) ο ανάδοχος επεχείρησε αντισυμβατικώς να αποστεί των συμβατικών της υποχρεώσεων όσον αφορά στις
απαιτήσεις που ετίθεντο στα συμβατικά τεύχη και στο τιμολόγιο της συμβάσεως, αιτούμενη κατ’ ουσίαν την
τροποποίηση των απαιτήσεων των τευχών όσον αφορά στα υλικά επιστρώσεως και την επιλογή φθηνότερης
λύσεως,  πλην όμως τέτοιο  αίτημα δεν  θα μπορούσε  να γίνει  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο αποδεκτό από την
Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία όχι μόνον δεν υποχρεούται αλλά ούτε επιτρέπεται εκ του νόμου να
αποδεχθεί αίτημα τροποποίησης των τεχνικών απαιτήσεων και εν γένει προδιαγραφών σχετικά με τα προς
ενσωμάτωση υλικά στο Έργο, αφού κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ουσιώδη τροποποίηση της συμβάσεως και
των εν γένει τευχών, τα οποία ο ανάδοχος απεδέχθη ανεπιφυλάκτως διά της ανεπιφύλακτης συμμετοχής της
στο διαγωνισμό.  Η Δ/σα Υπηρεσία στις  4/7/2019 με το αριθ. πρωτ. 22941/2019 έγγραφο του αναδόχου
ενημερώθηκε ότι θα παραδοθεί στην πλατεία από τον προμηθευτή μια παλέτα μαρμάρου μπέζ χρώματος
τύπου crème Elysee σύμφωνα με το περιγραφόμενο στην μελέτη στις 6/7/2019 και μια παλέτα μαρμάρου γκρί
χρώματος στις 11/7/2019. Η Δ/σα Υπηρεσία στις 10/7/2019 πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία στο χώρο
όπου κατασκευάζεται το έργο και στις 11/7/2019 με το αριθ. πρωτ. 23845/2019 έγγραφο της προέβη για  το
υλικό του άρθρου ΑΤ 42 με τίτλο ‘’Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο’’ στην
έγκριση του υποβληθέντος δείγματος μαρμάρου τύπου crème Elysee ή (xeli) διαστάσεων 60χ60 και πάχους 3
εκ του προμηθευτή «Μαρμυκ Ηλιόπουλος ΑΕ» γνωρίζοντας επιπλέον στον ανάδοχο ότι η επεξεργασία του
μαρμάρου λεπτή αμμοβολή και βούρτσα θα πληρωθεί βάσει του άρθρου ΑΤ 45 με τίτλο «Αδροποποίηση
επιφανειών με μάρμαρο». Δηλαδή από τις 11/7/2019 ο ανάδοχος μπορούσε να ξεκινήσει την επίστρωση των
μαρμάρων  στην  πλατεία.  Κατά  την  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  στην  πλατεία  στις  22/7/2019,
προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα σε σχέση με την θέση της θεμελίωσης των περγκολών, ζητήθηκε από
τον  υπεύθυνο μηχανικό του αναδόχου να μας επιδειχθεί το δείγμα του γκρί μάρμαρου προέλευσης Αργους.
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Ενημερωθήκαμε από τον μηχανικό του αναδόχου ότι μέχρι και σήμερα (22/7/2019) δεν είχε παραλάβει από
κανένα προμηθευτή μάρμαρα χρώματος γκρί προέλευσης Αργους παρά μόνο προέλευσης Αλιβερίου. Η ίδια
απάντηση δόθηκε και στις 6/8/2019 από τον μηχανικό του αναδόχου. Κατόπιν, ο ανάδοχος, παρόλο την αριθ.
πρωτ. 23845/11-7-2019 απόφαση έγκρισης του υλικού για τα μάρμαρα μπέζ τύπου crème Elysee ή (xeli)
χρώματος, κατέθεσε στην Δ/σα  Υπηρεσία αιτήματα (αρ. πρωτ. 27288/6-8-2019, 30348/4-9-2019) αλλαγής
του υλικού για το εγκεκριμένο μάρμαρο τα οποία και απορρίφθηκαν.
Στις 10-3-2020 η ανάδοχος με το αριθ. πρωτ. 8487/10-3-2020 υπέβαλλε δύο δείγματα μαρμάρου σκούρου
γκρί χρώματος προέλευσης Αργους προς έγκριση για το υλικό του άρθρου ΑΤ 42 με τίτλο ‘’Επιστρώσεις
δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm,
σε  αναλογία  έως  5  τεμάχια  ανά  τετραγωνικό  μέτρο’’  με  διαφορετική  επεξεργασία.  Η  Υπηρεσία,  κατόπιν
αυτοψίας,  ζήτησε  με  το  αριθ.  πρωτ.  8487/13-3-2020  έγγραφο  της  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του
υποβληθέντος  υλικού  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση να  το  εγκρίνει.  Εως  σήμερα (16/4/2020)  δεν  έχουν
υποβληθεί από την ανάδοχο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου σκούρου γκρί χρώματος προέλευσης
Αργους.
Ως προς το Β σκέλος (καιρικές συνθήκες) του αιτήματος της αναδόχου δεν δύναται να δοθεί η αιτούμενη των
τριάντα τεσσάρων (34) ημερών παράταση διότι μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες (πχ μαρμαροστρώσεις,
τοποθέτηση περγκολών, ομπρελών, φωτιστικών, κλπ) τόσο την επομένη ημέρα της βροχόπτωσης όσο και
κατά διαστήματα μη βροχόπτωσης της ιδίας ημέρας.   
Ως προς το Γ σκέλος του αιτήματος της αναδόχου απορρίπτεται η αιτούμενη αιτιολόγηση καθυστέρησης των
δεκαπέντε  (15)  ημερών  διότι  δεν  αναφέρετε  πουθενά  από  την  κείμενη  νομοθεσία  περί  κατασκευής  των
δημοσίων έργων ότι την περίοδο των Χριστουγέννων αναστέλλονται οι δραστηριότητες των συνεργείων και
των προμηθευτών.
Ως προς το Δ σκέλος του αιτήματος της αναδόχου απορρίπτεται η αιτούμενη αιτιολόγηση καθυστέρησης
σαράντα πέντε (45) ημερών. Ο ανάδοχος στις 9-10-2018 ζήτησε να προβεί στην έναρξη των εργασιών επί της
οδού  Ερμού  (τμήμα  Κύπρου  –  Δαμασκηνού)  προκειμένου  από  τις  11/10/2018  εως  16/11/2018  να
ολοκληρώσει την κατασκευή του εν λόγω  τμήματος του έργου. Προς τούτο η Δ/σα Υπηρεσία με το αριθ.
πρωτ. 34711/11-10-2018 έγγραφο ενέκρινε το σχετικό αίτημα του αναδόχου. Εδώ σημειώνεται ότι τα υλικά
επίστρωσης  της  οδού  Ερμού  (πλάκες  πεζοδρομίου,  μάρμαρα,  κλπ)  τα  υπέβαλλε  προς  έγκριση  τον
Φεβρουάριο μήνα του 2019.
Ως προς το Ε σκέλος του αιτήματος της αναδόχου απορρίπτεται η αιτούμενη αιτιολόγηση των σαράντα πέντε
(45) ημερών. Ως προς την μη χορήγηση των σχεδίων,  κλπ απαντάται  ότι  ο ανάδοχος με το αριθ. πρωτ.
24286/20-7-2018  έγγραφο  αιτήθηκε  την  χορήγηση  σχεδίων,  μελετών  τα  οποία  και  του  δόθηκαν.  Εδώ
υπενθυμίζεται  ότι  κατά την  διαγωνιστική  διαδικασία  (ηλεκτρονικός διαγωνισμός)  τα συμβατικά τεύχη,  τα
σχέδια της μελέτης δίδονταν στους αναδόχους ώστε να λάβουν πλήρη γνώση για το έργο που έχουν να
κατασκευάσουν.  Επίσης  χορηγήθηκε  για  το  αναψυκτήριο  η  αριθ.  113/2018  άδεια  δόμησης  για  την
κατεδάφιση  καθώς  και  η  207/2018  για  την  ανέγερση  του  νέου.  Η  οικοδομική  άδεια  περιλαμβάνει  τις
απαραίτητες μελέτες, κατασκευαστικά σχέδια, αρχιτεκτονικές και Η/Μ λεπτομέρειες όπου είναι απαραίτητα
για να κατασκευαστεί το αναψυκτήριο. Εδώ σημειώνεται ότι το μέγεθος του αναψυκτηρίου είναι εμβαδού 100
μ2 δεν επηρεάζει την εκτέλεση των εργασιών δεδομένου ότι η έκταση της περιοχής επέμβασης είναι εμβαδού
άνω των 11.000 μ2. Ως προς τις πληρωμές απαντάται ότι ο 10ος λογαριασμός υποβλήθηκε στις 2-4-2020
καθώς και οι επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ που το συνοδεύουν. Ελέγθηκε και θεωρήθηκε αυθημερόν στις 2-4-2020.
Ομοίως  ο  9ος  λογαριασμός  υποβλήθηκε  στις  5-3-2020  και  ελέγχθηκε,  θεωρήθηκε  αυθημερόν.  Για  την
τακτοποίηση των μικροϋπερβάσεων των εγκεκριμένων ποσοτήτων ήδη έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία ο
2ος  Α.Π.Ε.  όπου  το  κόστος  των  ανωτέρω  εργασιών  (μικροϋπερβάσεων)  είναι  μικρότερο  του  1%  του
συνολικού κόστους της σύμβασης. Εξάλλου δε, υπάρχει μεγάλο αντικείμενο εργασιών προς εκτέλεση καθώς
οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί είναι μικρότερες του 35% της σύμβασης και των εγκεκριμένων ποσοτήτων.

Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  προς  αποφυγή  καθυστερήσεων  είχε  στείλει  στην  ανάδοχο  έγγραφα  για
επιτάχυνση  των  εργασιών:  αρ.  πρωτ.  34052/2018,  36845/2018,  40050/2018,  44186/2018,  1275/2019,
8241/2019.  Επίσης  η  ανάδοχος  έχει  επιδείξει  σοβαρή  παράβαση  των  συμβατικών  της  υποχρεώσεων
γεγονός που οδήγησε την Διευθύνουσα Υπηρεσία στην αποστολή ειδικής προσκλήσεως (αρ. πρωτ. 8241/6-
3-2019)
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Τα  ανωτέρω  έγγραφα  που  περιλαμβάνονται  στο  κείμενο  της  εισήγησης  επισυνάπτονται  στο  παρόν,
αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και ενιαίο και αδιαίρετο  σύνολο.
Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  κατά  παρέκκλιση  των  προβλέψεων  της
νομοθεσίας και με αποκλειστικό γνώμονα την αποφυγή πλήρους αδιεξόδου στην εξέλιξη των εργασιών του
έργου και παρόλο την έως σήμερα εκδηλωθείσα χρονική ασυνέπεια της αναδόχου εισηγείται την χορήγηση
τελευταίας προθεσμίας για την περαίωση του έργου και την παράδοσή του στους δημότες χρονικής διάρκειας
εβδομήντα πέντε (75) ημερών η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Τέλος η  Διευθύνουσα Υπηρεσία και  ο  Δήμος ρητώς επιφυλάσσονται  των κατά νόμο δικαιωμάτων  τους,
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων κήρυξης της εταιρείας ως  εκπτώτου.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή >>.

Οι κ.κ.: Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δήλωσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ότι : «Ο εργολάβος έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του όπως προβλέπονται στο ν. 4412/16 όπως

ισχύει σήμερα. Ειδικότερα τις υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 138, 139,145,146,147. Η

ίδια η υπηρεσία αναγνωρίζει ότι εισηγείται παράταση κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, αλλά δεν

εισηγείται  όπως  υποχρεούται  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  148  και  160  περί  έκπτωσης  του

εργολάβου. Είναι τέλος απαράδεκτο η εισήγηση να μην συνοδεύεται από την υποχρεωτική επιβολή

ποινικής ρήτρας όπως προβλέπεται ρητώς στα άρθρα 146, 147 παρ 8β και 9 και 10».

Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε ότι: «Έδωσα την θετική μου ψήφο στην προηγούμενη ‘’τελευταία’’

παράταση η οποία έληξε στις 20/4/2020.Το έργο θα έπρεπε να είχε τελειώσει τότε σύμφωνα με τις

διαβεβαιώσεις σας».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του

έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ»  εργολαβίας  της  Επιχείρησης

«MAC.CON.STRUCTION TAEAE», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID

19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1. Πνευματικού Αλέξανδρου, 2. Ταγαρά Βασίλειου και 3. Κορδώση

Χρήστου)

Παρατείνει  την  προθεσμία  περαίωσης  του  έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,  εργολαβίας
‘‘MA.CON.STRUCTION TAEAE’’ κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, η οποία (παράταση) δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.-
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/201/2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  13-5-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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