
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 49 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 23-10-2020 

 

    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 σήμερα τηv 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.πρωτ.31675/19-10-2020 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 

Δήμου Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντιατάστασή 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 Δημοτικού 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. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα,4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.  

       Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Πρόεδρος της κοινότητας Εξαμιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 481η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Οριστική 

ΑΔΑ: ΨΗΨ4ΩΛ7-ΖΑΣ



 

διακοπή εργασιών και διάλυση της δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 5/2018) 300.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), θέτει υπ' όψιν των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 30225/07-10-2020 

εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

<< ΘΕΜΑ: «Οριστική διακοπή εργασιών και διάλυση σύμβασης του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»  

 

              Κύριε Δήμαρχε, μέλη της επιτροπής, 

    Η ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 41524/2018 συμβάσεως 

ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 

για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 5/2018 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 Η ανωτέρω μελέτη αφορά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής φθαρμένων τμημάτων 

πεζοδρομίων επί της οδού Νικηταρά στο Χιλιομόδι από την εκκλησία έως τις 

σιδηροδρομικές γραμμές με κύριες εργασίες την επίστρωση του πεζοδρομίου με 

κυβόλιθους / σταμπωτό δάπεδο και την απορροή των ομβρίων υδάτων. 

 Την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 2693/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.03.1999) όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 Το αρ. πρ. 221252/18.9.2017 έγγραφο με θέμα: «Διευκρινήσεις – Οδηγίες περί Εγκρίσεων 

Κυκλοφορικών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως 

αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014, παράγραφος 9) οδικών δικτύων των ΟΣΑ 

Α’ και Β’ Βαθμού και εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα». 

 Το με αρ. πρ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26.3.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ. με θέμα «Μέτρα 

ρύθμισης κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. ν. 2629/1999» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το γεγονός ότι το υπόψη έργο αφορά κυκλοφοριακές επεμβάσεις (αλλαγή της διατομής του 

οδοστρώματος – πεζοδρομίου) και εφαρμογή μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας που 

σχετίζονται με πεζοδρομήσεις και οδούς περιοχές ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχή εντός 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλης θα πρέπει για την υλοποίηση του να ακολουθηθούν οι 

προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία διατάξεις και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 

οδηγίες της Διοίκησης.  

 Έχει εκτελεστεί  και πιστοποιηθεί ποσοστό περίπου 17% του έργου (ποσό με ΦΠΑ 

18.433,31€) που αφορά ανακατασκευή υπάρχοντος πεζοδρομίου και δίκτυο απορροής 

όμβριων υδάτων επί της οδού Νικηταρά. 

 Την αριθμ. 22355/04-08-2020 αίτηση του αναδόχου 
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Εισηγούμαστε την οριστική διακοπή των εργασιών και διάλυσης της σύμβασης του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» >>  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την οριστική διακοπή εργασιών και διάλυσης της 

σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 

(Α.Μ. 5/2018) 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), εργολαβίας της εταιρείας με την 

επωνυμία  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμ. πρωτ. 30225/07-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Έργων 

και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις άρθρου 52 του 

Ν. 2696/1999 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και Ταγαρά Βασίλειου) 

Την οριστική διακοπή των εργασιών και την διάλυση της με  αριθμ. πρωτοκόλλου 41524/2018 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 5/2018) 300.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα 

με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

      

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/481/2020.- 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος,  27-10-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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