
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 17 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 23-04-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 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 τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ 

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης 

σήμερα την 23η Απριλίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα  10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 10114/19-04-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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 αριθ. 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

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

 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Παπαδημητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο και συνδέθηκε κατά την 

συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης), 2)Πλατής Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την 

συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης). 

 

           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 «Περί ενστάσεως ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, 

ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της εταιρείας 

με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της 

με αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφασης του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων περί κήρυξης έκπτωτης της ανάδοχης 

εταιρείας του ως άνω έργου», διότι τάσσεται προθεσμία για την εξέταση της εν θέματι ένστασης, 

και θα πρέπει πρώτα να ζητηθεί από το Δήμο η γνωμοδότηση επί αυτής του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, και πρέπει άμεσα να γίνουν οι απαιτούμενες 

διαδικασίες για την έκδοση της απόφασης επί της εν θέματι ενστάσεως. 

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

θέματος. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 155η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Περί 

ενστάσεως ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ως Προϊσταμένης 

Αρχής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της εταιρείας με την επωνυμία 

MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθ. πρωτ. 

2491/27-1-2021 απόφασης του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων περί κήρυξης έκπτωτης της ανάδοχης 

εταιρείας του ως άνω έργου» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 22-3-2021 ένσταση 

ενώπιον 1)του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου και 2)της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της εταιρείας με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφασης 

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

Κορινθίων, με την οποία η ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 23-3-
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2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 7869/26-3-2021.  Επίσης, θέτει υπόψη 

της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 προσβαλλόμενη απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου ως διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, με την οποία κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο εταιρεία 

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, γιατί δε συμμορφώθηκε με τις 

εντολές της με αριθ. πρωτ. 37229/3-12-2020 2ης Ειδικής Πρόσκλησης.  Τέλος, θέτει υπόψη των μελών 

της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9348/12-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Έργων και Μελετών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο απευθύνεται στην Οικονομική 

Επιτροπή και στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, κι έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Απόψεις της Δ.Υ. επί της αριθ. πρωτ. 7869/2021 ένστασης της αναδόχου του 

έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» με αρ. μελέτης 71/2017. 

 

  Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑ.CON.STRUCTION TAEAE», δυνάμει της αριθ. πρωτ. 

20276/20-6-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. 

ΤΣΑΛΔΑΡΗ» με αριθ. μελ. 71/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων. 

  Με τη σύμβαση ορίστηκε 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, 393/2020 αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 201/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 

προθεσμία περαιώσεως μέχρι 4/7/2020.   Με την αριθ. 285/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δόθηκε στον ανάδοχο η οριακή προθεσμία έως 4/12/2020. 

  Επιδόθηκε στην ανάδοχο η αριθ. πρωτ. 37229/3-12-2020 2η ειδική πρόσκληση για την 

ολοκλήρωση του έργου έως την 13/01/2021, στην λήξη της οποίας έγινε η αριθ. πρωτ. 

1230/15-1-2020 αναφορά προόδου εργασιών από τους επιβλέποντες του έργου βάσει της 

οποίας το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί. 

  Στις 27/1/2021 η Δ.Υ. με την αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφασή της κηρύσσει έκπτωτο τον 

ανάδοχο.  Η ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 7869/26-3-21 έγγραφο κατέθεσε ένσταση επί της 

ανωτέρω απόφασης έκπτωσης. 

  Η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 59/609/27-12-2020, 8/73/4-3-2021 αποφάσεις της, 

μείωσε το φυσικό αντικείμενο της αρχικής μελέτης.  Στις 12/4/2021 οι επιβλέποντες του έργου 

συνέταξαν την αριθ. πρωτ. 9361/2021 έκθεση περαίωσης εργασιών κατόπιν των αριθ. πρωτ. 

7848/2021, 8498/2021 εγγράφων. 

 

  Άποψη της Υπηρεσίας είναι πως η από 27-1-2021 απόφαση έκπτωσης του αναδόχου 

εκδόθηκε σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρου 

160 του Ν. 4412/2016) καθώς συνέτρεχαν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.  Μεταγενέστερα, η 
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Οικονομική Επιτροπή με την 8/73/4-3-2021 απόφασή της, μείωσε το φυσικό αντικείμενο της 

αρχικής μελέτης. 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται να ζητήσει ο Δήμος Κορινθίων τη γνώμη του αρμόδιου 

κατά τόπο Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την από 22-3-2021 ως άνω αναφερόμενη ένσταση, 

συνοδευόμενη από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9348/12-4-2021 έγγραφο απόψεων της  αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή 

ως προϊσταμένη αρχή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ να εξετάσει την εν 

λόγω ένσταση και να αποφανθεί επί αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 160 

του Ν. 4412/2016. 

 

 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως σε μία πολυσέλιδη 

αναλυτική ένσταση του εργολάβου ο Δήμος απαντά με μία σελίδα, πως αυτό δείχνει την πρόθεση 

της δημοτικής αρχής να μην κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος.  Αναφέρει πως το έργο δεν 

ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν ούτε καν στο κομμάτι της πλατείας, πόσο μάλλον στους γύρω 

δρόμους.  Αναφέρει πως αν διαβάσει κάποιος την ένσταση θα δει τα λάθη και τις παραλήψεις που 

έχουν γίνει από πλευράς του Δήμου, κατά την άποψή του συνειδητά, με σκοπό να μην 

ολοκληρωθεί το έργο στα πλαίσια του σχεδιασμού, χρησιμοποιήθηκαν υλικά κατώτερης ποιότητας 

και με χείριστο τεχνικό τρόπο, πως η δημοτική αρχή κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρώσει 

όλα όσα έχει στο σχεδιασμό της και να χάσει ο Δήμος και αυτήν την απόφαση για την ποινική 

ρήτρα.  Αναφέρει πως δεν το ψηφίζει, πως το έγγραφο που θα σταλεί με τις απόψεις του Δήμου 

είναι χείριστο κι ο σκοπός είναι να χάσει ο Δήμος την υπόθεση και να μην εισπραχθεί από πλευράς 

του Δήμου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αυτά που λέει ο κ. Πνευματικός δεν έχουν σχέση με 

την πραγματικότητα, πως σήμερα η συζήτηση αφορά να σταλούν στο Τεχνικό Συμβούλιο η 

ένσταση και οι απόψεις του Δήμου επί αυτής όπως τις έστειλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου.  Αναφέρει πως ο κ. Πνευματικός προσπαθεί συνειδητά, με προσφυγές για διάφορα θέματα, 

να καθυστερεί το έργο της δημοτικής αρχής, με σκοπό την αποτυχία της, αλλά με αυτόν τον τρόπο 

κάνει κακό στο Δήμο.  Αναφέρει πως όσον αφορά στα υλικά και στις προδιαγραφές στο έργο της 

πλατείας, ακολουθήθηκαν αυτά που η δημοτική αρχή του κ. Πνευματικού είχε φωτογραφικά 

προδιαγράψει και περιγράψει στο διαγωνισμό, κι η πλατεία έγινε με τις προδιαγραφές και τα υλικά 

που η δημοτική αρχή του κ. Πνευματικού είχε περιγράψει και προδιαγράψει, με τα όποια 

προβλήματα και κακοτεχνίες προέκυψαν από το σχεδιασμό αυτό.  Αναφέρει πως αν η δημοτική 

αρχή του κ. Πνευματικού είχε φροντίσει κάποια πράγματα που προβλέπονταν για τον 

περιβάλλοντα χώρο να μην είναι σωστά, αυτά δεν έγιναν, διότι ο Δήμος θα ήταν παράνομος αν 

γίνονταν.  Αναφέρει πως αυτοί που ξέρουν, αντιλαμβάνονται ότι ο Δήμος κάνει σωστά τη δουλειά 
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του, εξυπηρετεί τους πολίτες και ότι τα υπόλοιπα από την πλευρά του κ. Πνευματικού είναι 

κωλυσιεργία χωρίς λόγο.  

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν συμφωνεί να φύγουν 

αυτές οι απόψεις του Δήμου, πως έπρεπε να συνταχθεί έγγραφο του Δήμου με τη βοήθεια 

δικηγόρου, που να απαντάει σε όλες τις αιτιάσεις του εργολάβου. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει μεταξύ άλλων, πως δεν έχει ψηφίσει ποτέ για 

έκπτωση του εργολάβου, πως δεν έχει έρθει τέτοιο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, πως αυτό 

που έχει ψηφίσει είναι να τελειώνουν με το έργο αυτό και τη μείωση του έργου με ανακεφαλαιωτικό 

πίνακα, κατά συνέπεια θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος σήμερα να αντιδικούν σε δικαστήρια ή 

τεχνικά συμβούλια περί θέματος που δεν το έχουν ψηφίσει.  Αναφέρει πως συμφωνεί με την 

άποψη της υπηρεσίας. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι χαρακτηριστικό των 

μεθοδεύσεων της δημοτικής αρχής το γεγονός ότι ο εργολάβος στην ένστασή του χρησιμοποιεί ως 

βασικό λόγο για να μην κηρυχθεί έκπτωτος τον μειωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, που συντάχθηκε 

με πρωτοβουλία του Δήμου, πως ουσιαστικά η δημοτική αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την μη 

έκπτωση του εργολάβου. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο κ. Πνευματικός εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια. 

 

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

του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 7869/26-3-2021 ένσταση, την το υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 9348/12-4-2021 έγγραφο απόψεων 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 κάθε άλλης σχετικής 

ισχύουσας νομοθετικής διάταξης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ.) 

 
  Αιτείται από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως αρμόδιο 

κατά τόπο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, την διατύπωση γνώμης επί της από 22-3-2021 

ένστασης ενώπιον 1)του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου και 2)της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ως Προϊσταμένης 

Αρχής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της εταιρείας με την επωνυμία 

MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθ. πρωτ. 

2491/27-1-2021 απόφασης του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, με την οποία η ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύσσεται 

έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 

(Α.Μ. 71/2017) 4.150.000,00€, η οποία ένσταση κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή 

στις 23-3-2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 7869/26-3-2021, και για 
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την οποία οι απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου εκφράζονται στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 

9348/12-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και στο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας στο 

ιστορικό της παρούσης. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/155/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-4-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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