
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 1 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  11-1-2021 

 

    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 τροποποιήθηκε και ισχύει,  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2-

Δημόσιες Υπηρεσίες της υπ' Αριθμ. Δ1α/ ΓΠ. οικ.:2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'/2-1-

2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» και στην υπ’ 

αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 133/ οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της 

εβδoμάδας Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ' αριθμ. 410/07-01-2021 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 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 αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού 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 με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έξι  (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Σταυρέλης  Νικόλαος. 

 

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

      Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Άμεση άρση της ποινικής ρήτρας ποσού 880,00€, που έχει επιβληθεί στην 

εταιρεία GEOGENESIS A.E., ανάδοχο του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 22/2017) 1.200.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω τακτοποίησης των επουσιωδών ελλείψεων του υπήρξαν», 

διότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των σχετικών αντικειμένων 

του έργου.  

        Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 1η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, τo μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Άμεση 

άρση της ποινικής ρήτρας ποσού 880,00€, που έχει επιβληθεί στην εταιρεία GEOGENESIS 

A.E., ανάδοχο του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 22/2017) 1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω 

τακτοποίησης των επουσιωδών ελλείψεων του υπήρξαν» εισηγείται, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, την άρση της ποινικής ρήτρας ποσού 880,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), που έχει επιβληθεί 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., ανάδοχο του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 22/2017) 

1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατόπιν της τακτοποίησης των επουσιωδών 

ελλείψεων του υπήρξαν κατά την κατασκευή του έργου.  Επίσης, θέτει, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. 39952/31-12-2020/11-1/2021 

έγγραφο απόψεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου επί της υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 32944/2020 ένστασης της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 31766/2020 

ειδικής διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Απόψεις 

 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας του 

έργου με τον τίτλο ‘‘Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου’’ 

 

ΚΑΤΑ 

 

1. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ”GEOGENESIS AE” με έδρα τo Δήμο Παπάγου – 
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Χολαργού, Θεσσαλονίκης 16, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. της με αριθ. πρωτ. 32944/2020 ενστάσεως της ανωτέρω εταιρείας επί της αριθ. πρωτ. 

31766/2020 (ειδικής διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)  

 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση ‘’’GEOGENESIS. Α.Ε.’’, δυνάμει της αριθ. πρωτ. 35161/2018 

συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 22/2017 της Δ.Τ.Υ. 

Δήμου Κορινθίων. Ως χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου κατόπιν εγκεκριμένων 

παρατάσεων είναι η 5/12/2020. 

 

Για το έργο πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ δύο έλεγχοι.  

Κατά  τον 1ο έλεγχο: 

Το έργο αξιολογήθηκε από τον ελεγκτικό φορέα ΕΣΠΕΛ  (ΤΑ 0871-5007958.01-00.0-01.A-06-19), 

και χαρακτηρίστηκε ως έργο κατηγορίας πρώτης (i) δηλαδή χωρίς κατασκευαστική αστοχία. Όμως, 

από την αναφορά του ΕΣΠΕΛ, καθώς και το αριθ. πρωτ. 3521/25-10-19 έγγραφο της ΕΥΔΕ Ε.Π. 

Πελοποννήσου διαπιστώθηκαν οι παρακάτω επουσιώδεις ελλείψεις στα τηρούμενα έντυπα στο 

φάκελο του Έργου : 

1. απουσία εργαστηριακών ελέγχων επιχώσεων 

2. απουσία πίνακα τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων 

3. απουσία δελτίων παραγγελίας εντύπων παραλαβής – ΠΒ4 σκυροδετήσεων. 

και συστήνεται η επιβολή περικοπής στην αμοιβή της Αναδόχου. 

Επ’ αυτών των ζητούμενων επουσιωδών ελλείψεων στα τηρούμενα έντυπα στο φάκελο του Έργου 

ζητήθηκαν από την ανάδοχο με το αριθ. πρτ. 38848/2019 έγγραφο διευκρινήσεις και 

συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία και κατάθεσε η ανάδοχος με το αριθ. πρτ. 39678/2019 έγγραφο. 

Κατόπιν η διευθύνουσα Υπηρεσία με το αριθ. πρωτ. 39731/2019 έγγραφο της αποφάσισε για τις 

ανωτέρω τρείς επουσιώδεις ελλείψεις ως εξής:  

1. Για την αναφορά περί ‘’απουσίας εργαστηριακών ελέγχων -  επιχώσεων” 

Η επίχωση που έχει γίνει αφορά την πλήρωση των “ντουλαπιών” (κενών) που δημιουργήθηκαν 

μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δοκών της θεμελίωσης. Η εν λόγω επίχωση έγινε σε 

στρώσεις και για την συμπύκνωσή της χρησιμοποιήθηκε δονητικός κύλινδρος και δονητική πλάκα. 

Η εν λόγω επίχωση δεν δέχεται φόρτιση διότι τα φορτία της πλάκας του ισογείου μέσω των 

πεδιλοδοκών μεταφέρονται στο έδαφος. Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ουδεμία αναφορά 

υπάρχει για υποχρέωση εκτέλεσης εργαστηριακών ελέγχων κάτω από οπλισμένη εδαφόπλακα.  

Για την εν λόγω αναφορά η οποία χαρακτηρίστηκε από τον ΕΣΠΕΛ μη επουσιώδης, δεν 

προτείνεται η επιβολή περικοπής στην αμοιβή του αναδόχου. Ζητήθηκε από την ανάδοχο 

περιμετρικά του κτιρίου (στην εξωτερική πλευρά) όπου έγινε επίχωση από το ίδιο υλικό και την ίδια 

μέθοδο (με το εσωτερικό) η λήψη δύο τουλάχιστον δειγμάτων προς έλεγχο της επίχωσης σε 

διαφορετικές θέσεις. Επ΄ αυτού η ανάδοχος κάλεσε το κρατικό εργαστήριο της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, λήφθηκαν δοκίμια και τα αποτελέσματα ήταν εντός των ορίων.  

2. Για την αναφορά περί ‘απουσία πίνακα τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων’’ 

Το έργο έχει προϋπολογισμό μικρότερο του 1.500.000 ευρώ και δεν απαιτείται η σύνταξη και 

έγκριση ΠΠΕ, τμήμα του οποίου είναι και ο πίνακας τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων. Ο 

ποιοτικός έλεγχος εξασφαλίζεται με την λήψη δοκιμίων που αποστέλλονται για ανάλυση και έλεγχο 

σε αναγνωρισμένα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αυτών, 

κοινοποιούνται από το διαπιστευμένο εργαστήριο, στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος επιπροσθέτως 

διενεργεί εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των εργασιών που εκτελεί, συμπληρώνοντας αντίστοιχα 

Φύλλα Ελέγχου Εργασιών. Στα έντυπα αυτά η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα συνυπογραφής 

όπως και σημείωσης παρατηρήσεων. Από τον ΕΣΠΕΛ πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εντύπων 

αυτών, και του παραδόθηκε κατόπιν δικής του απαίτησης, δειγματοληπτικό μέρος ως αντίγραφα. Τα 

πιστοποιητικά των κρίσιμων ενσωματούμενων στο έργο υλικών, οι Μελέτες Σύνθεσης 
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Σκυροδέματος, τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών και τα Φύλλα Ελέγχου Εργασιών του 

Αναδόχου φυλάσσονται στο Φάκελο Ποιότητας του Εργοταξίου αντίγραφο του οποίου θα 

παραδοθεί μετά το πέρας του έργου στην Υπηρεσία. 

Για την εν λόγω αναφορά η οποία χαρακτηρίστηκε από τον ΕΣΠΕΛ μη επουσιώδης δεν προτείνεται 

η επιβολή περικοπής στην αμοιβή του αναδόχου. 

3. Για την αναφορά περί ‘’απουσίας δελτίων παραγγελίας εντύπων παραλαβής – ΠΒ4 

σκυροδετήσεων’’ 

Από τους εργαστηριακούς ελέγχους (Αναδόχου και ΕΣΠΕΛ), το σκυρόδεμα είναι εντός των 

προδιαγραφών. Ζητήθηκε από τον Ανάδοχο να προχωρήσει στην σύνταξη και υποβολή προς την 

Υπηρεσία του πίνακα ΠΒ4 (καταγραφή δελτίων αποστολής σε πίνακα), ο οποίος και κατατέθηκε 

από την ανάδοχο στην Δ/σα Υπηρεσία. 

Για την εν λόγω αναφορά η οποία χαρακτηρίστηκε από τον ΕΣΠΕΛ μη επουσιώδης δεν προτείνεται 

η επιβολή περικοπής στην αμοιβή του αναδόχου. 

Την ανωτέρω απόφασή της (αρ. πρωτ. 439731/2019) η Δ/σα Υπηρεσία την απέστειλε και στον 

ΕΣΠΕΛ και στην ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία (αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων επιχώσεων, πίνακες ΠΒ4 - αρ. πρωτ. 43159/2019 έγγραφο) που 

ζητήθηκαν και κατατέθηκαν από την ανάδοχο στην Δ/σα Υπηρεσία. 

 

Κατά  τον 2ο έλεγχο: 

Το έργο αξιολογήθηκε από τον ελεγκτικό φορέα ΕΣΠΕΛ  (ΤΑ 1140-5007958.01-02.A-02.A-06-20), 

και χαρακτηρίστηκε ως έργο κατηγορίας πρώτης (i) δηλαδή χωρίς κατασκευαστική αστοχία. Όμως, 

από την αναφορά του ΕΣΠΕΛ, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω επουσιώδεις ελλείψεις στα τηρούμενα 

έντυπα στο φάκελο του Έργου : 

1. Απουσία, μεταγενέστερων του προηγούμενου ελέγχου, εργαστηριακών ελέγχων σκυροδεμάτων 

2. Απουσία πίνακας τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων 

3. Μη ορθή συμπλήρωση και ανυπόγραφα έντυπα παραλαβής – ΠΒ4, σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016 

4. Απαίτηση επέκτασης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το διάστημα 

υλοποίησης του έργου. 

5. Μη αναθεώρηση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, παρότι υπήρξαν εγκεκριμένες αλλαγές στην μελέτη και σε 

συμβατικά στοιχεία. 

και συστήνεται η επιβολή περικοπής στην αμοιβή της Αναδόχου. 

Επίσης στο αριθ. πρωτ. 32430/2020 έγγραφο της ΕΥΔΕ Ε.Π. Πελοποννήσου αναφέρεται ότι 

έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω μη ουσιώδεις αστοχίες (το ίδιο έγγραφο με το ίδιο περιεχόμενο 

είχε σταλεί μετά το 1ο έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, το οποίο έχει κριθεί από την Δ/σα Υπηρεσία με την 

αριθ. 39731/2019 απόφαση της) : 

1. απουσία εργαστηριακών ελέγχων επιχώσεων 

2. απουσία πίνακα τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων 

3. απουσία δελτίων παραγγελίας εντύπων παραλαβής – ΠΒ4 σκυροδετήσεων. 

και συστήνεται η επιβολή περικοπής στην αμοιβή της Αναδόχου. 

Επ’ αυτών των ζητούμενων πέντε επουσιωδών ελλείψεων στα τηρούμενα έντυπα στο φάκελο του 

Έργου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με την αριθ. πρωτ. 31766/2020 ειδική διαταγή αποφάσισε την 

επιβολή περικοπής στην αμοιβή της Αναδόχου ποσού 880,0 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ως εξής: 

1. Για την αναφορά περί ‘’Απουσία, μεταγενέστερων του προηγούμενου ελέγχου, εργαστηριακών 

ελέγχων σκυροδεμάτων’’ 

Από τον Φάκελο του έργου διαπιστώθηκε ότι κατόπιν του 1ου ελέγχου του ΕΣΠΕΛ κατασκευάστηκε 

το περιμετρικό τοιχίο της περίφραξης του οικοπέδου. Το εν λόγω τοιχίο κατασκευάστηκε με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και έχει μέσο ύψος 0,70μ και πλάτος 0,30μ. Κατά την σκυροδέτησή 

του δεν ελήφθησαν δοκίμια από το ανάδοχο. Για το εν λόγω τοιχίο ο ΕΣΠΕΛ πήρε δοκίμια τα οποία 

ήταν εντός ων ορίων των προδιαγραφών.  
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2. Για την αναφορά περί ‘’Απουσία πίνακας τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων’’ 

Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016 επειδή το έργο έχει προϋπολογισμό μικρότερο του 

1.500.000 ευρώ δεν απαιτείται η σύνταξη και έγκριση ΠΠΕ, τμήμα του οποίου είναι και ο πίνακας 

τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων. 

   

3. Για την αναφορά περί ‘’Μη ορθή συμπλήρωση και ανυπόγραφα έντυπα παραλαβής – ΠΒ4, 

σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016’’ 

Από τους εργαστηριακούς ελέγχους (ΕΣΠΕΛ), το σκυρόδεμα με το οποίο κατασκευάστηκε το τοιχίο 

της περίφραξης είναι εντός των προδιαγραφών. Ο πίνακας ΠΒ4 (δηλαδή η καταγραφή των δελτίων 

αποστολής σε πίνακα) κατατέθηκε από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία. Η υπογραφή ή μη του πίνακα 

ΠΒ4 δεν μειώνει την αξία του διότι απλά καταγράφει σε μορφή πίνακα τα δελτία αποστολής (ως 

πίνακας περιεχομένων – κατά τον 1ο έλεγχο δεν ζητήθηκε η υπογραφή του εντύπου ΠΒ4). 

 

4. Για την αναφορά περί ‘’Απαίτηση επέκτασης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ώστε να 

καλύπτεται ολόκληρο το διάστημα υλοποίησης του έργου’’  

Κατόπιν της τελευταίας παράτασης εως 5/12/2020 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να 

παραταθεί ως την λήξη του έργου και αντίγραφο αυτού να κατατεθεί στην Δ/σα Υπηρεσία.  

 

5. Για την αναφορά περί ‘’Μη αναθεώρηση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, παρότι υπήρξαν εγκεκριμένες 

αλλαγές στην μελέτη και σε συμβατικά στοιχεία’’ 

Κατόπιν της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης καθώς και της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ ο 

ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία επικαιροποιημένο Σ.Α.Υ. το οποίο εως την ημέρα 

της έκδοσης της ειδικής διαταγής δεν είχε κατατεθεί. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει για τις αναφερόμενες (1), (2), (3), 

(4), και (5)  επουσιώδεις ελλείψεις στα στοιχεία του φάκελου του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» την μη επιβολή περικοπής στην αμοιβή 

της Αναδόχου ποσού 880,0 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

      Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, ο οποίος ψήφισε 

θετικά σχολιάζοντας «Ως εισήγηση Υπηρεσίας», και Πλατής δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο πως ψηφίζουν θετικά.  Ο κ. Μπίτζιος δήλωσε γραπτώς, προσκομίζοντας ιδιοχείρως το 

έντυπο ψηφοφορίας στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, πως ψηφίζει θετικά. 

     

    Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο απόψεων της υπηρεσίας, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του Ν.4497/2017, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής 

διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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  Ορίζει την άμεση άρση της επιβολής περικοπής ποσού 880,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) στην αμοιβή του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 22/2017) 

1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 31766/2020 

ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου Κορινθίων, κατόπιν τακτοποίησης των επουσιωδών ελλείψεων που υπήρξαν, σύμφωνα και 

με το υπ' αριθ. πρωτ. 39952/31-12-2020/11-1/2021 έγγραφο απόψεων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου επί επί της υπ΄ αριθ. πρωτ. 32944/2020 ένστασης της 

ανωτέρω αναδόχου εταιρείας κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 31766/2020 ειδικής διαταγής της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/1/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-1-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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