
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 19 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 21-05-2021 

 

    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. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 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 την Παρασκευή, 14 Μαΐου 

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 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 21η Μαΐου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12711/17-05-2021 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 έξι (6) 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) Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο), 

6)Πλατής Σπυρίδων. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης), 

3)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 212η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση 

ένστασης της εταιρείας MA.CON.STRUCTION Τ.Α.Α.Ε. αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής 

την αριθ. 17/155/2021 απόφασή της, με την οποία αποφάσισε, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του 

άρθρου 160 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, να αιτηθεί 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 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. 

Επιπλέον, 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 23-3-2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 7869/26-3-

2021, καθώς και το υπ΄ αριθ. πρωτ. 217/12-5-2021 έγγραφο και το αριθ. 9/6-5-2021 Πρακτικό 
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(Θέμα 1ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί εξέτασης 

της από 24-3-2021 (επιδοθείσα) Ένστασης και της από 26-3-2021 (επιδοθείσα) Εξώδικης 

Δήλωσης της «MA.CON.STRUCTION TAEAE» αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. 

ΤΣΑΛΔΑΡΗ» κατά της υπ΄ αρ. 2491/27-1-2021 απόφασης του Τμ. Έργων και Μελετών της Δ/νσης 

Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δ. Κορινθίων, σύμφωνα με το διατακτικό του οποίου: 

 «…ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Για την αποδοχή της από 24-03-2021 (επιδοθείσα) Ένστασης και της από 26-03-2021 (επιδοθείσα) 

Εξώδικης Δήλωσης της «MA.CON.STRUCTION TAEAE» αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» κατά της υπ΄ αρ. 2491/27-01-2021 απόφασης του Τμ. Έργων και 

Μελετών της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δ. Κορινθίων, ύστερα από την αρ. 609/27-12-

2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κορινθίων (σχετ. 14) για μείωση του φυσικού αντικειμένου 

και την 73/04-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κορινθίων περί της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ 

(σχετ. 16)…»  

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει να κάνουν δεκτή την ως άνω αναφερόμενη ένσταση 

του αναδόχου και να μην κηρύξουν έκπτωτο τον ανάδοχο, διότι η πλατεία έχει ολοκληρωθεί με τον 

μειωτικό 3ο ΑΠΕ και το συμφέρον του Δήμου είναι να μην εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες, οι οποίες 

έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να κοστίσουν στο Δήμο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως σήμερα εισηγείται ο Πρόεδρος 

προφορικά, κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου, αποδοχή της ένστασης και μη κήρυξη έκπτωτου του 

εργολάβου, χωρίς να υπάρχει σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.  Αναφέρει πως 

θεωρεί το έργο που παραδόθηκε ότι είναι σε άθλια κατάσταση, πως δεν παραδόθηκε το έργο όπως 

είχε σχεδιαστεί κι όπως δημοπρατήθηκε από το Δήμο.  Αναφέρει πως φαίνεται πως είναι όλοι 

ικανοποιημένοι και η δημοτική αρχή και ο εργολάβος, ο οποίος δεν κατασκεύασε τα σημεία του έργου 

από τα οποία θα είχε ζημία.  Αναφέρει πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος που οι απόψεις που 

εξέφρασε ο ίδιος στη συζήτηση για τον μειωτικό Α.Π.Ε. στην Οικονομική Επιτροπή, είναι ίδιες με αυτές 

που αποτύπωσαν οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας στο εμπιστευτικό έγγραφο, οι οποίοι είπαν 

να μην προχωρήσει ο Δήμος σε αυτόν τον αρνητικό ανακεφαλαιωτικό.  Αναφέρει πως εφόσον ο 

Α.Π.Ε., που είναι σύμβαση, συντάχθηκε δύο μήνες μετά την απόφαση της έκπτωσης, ο Δήμος 

ουσιαστικά έδωσε όλα τα επιχειρήματα στον εργολάβο να μην κηρυχθεί έκπτωτος  Αναφέρει πως 

είναι δυσαρεστημένος διότι η πλατεία που παρελήφθη είναι κατώτερη των περιστάσεων, πως σήμερα 

ουσιαστικά η δημοτική αρχή θέλει να χαρίσει στον εργολάβο άλλες εξήντα, εξήντα δύο χιλιάδες από τις 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, πως έχει πάρει συνολικά πολύ περισσότερα χρήματα από 

αυτά που δικαιούτο με βάση το έργο το οποίο εκτέλεσε, πως η δημοτική αρχή κατασκεύασε το έργο 

με σκανδαλώδη τρόπο. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η δημοτική αρχή προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου 

και των δημοτών, πως κάνει αυτό που είναι σωστό και πως εμπόδισε τον ανάδοχο να διεκδικήσει 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, διότι η δημοτική αρχή του κ. Πνευματικού δεν είχε κάνει σωστά τις μελέτες 

και τη δουλειά και τη σύμβαση με τον ανάδοχο.  Καλεί τον κ. Πνευματικό να δει την πραγματικότητα, 
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αναφέρει πως αυτήν την πραγματικότητα την βλέπουν οι υπηρεσίες του Δήμου, την βλέπουν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ψηφίζουν υπέρ αυτής της ρύθμισης που έκανε η δημοτική αρχή κι οποία 

βγήκε σωστή, αυτό το βλέπει το Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της μη 

έκπτωσης του εργολάβου, αυτό το βλέπει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την απόφασή της για τα 

πρακτικά, είναι η απόφαση της Αποκεντρωμένης που απορρίπτει την προσφυγή του κ. Πνευματικού.  

Αναφέρει πως όλοι βλέπουν πως οι διαδικασίες που ακολουθεί ο Δήμος είναι οι σωστές, εκτός από 

τον κ. Πνευματικό, που δεν το βλέπει. 

  Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως φυσικά και υπάρχει εισήγηση της 

υπηρεσίας επί της ενστάσεως και πως είναι αυτή που εστάλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων για την εξέταση της εν θέματι ένστασης και τη γνωμοδότησή του επ΄ αυτής.  Αναφέρει πως το 

Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων είναι ένα υπερκείμενο όργανο και πως ο ίδιος αποδέχεται την 

εισήγησή τους και πως ψηφίζει ό,τι λέει η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η απόφαση του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων είναι γνωμοδοτική κι αν θέλουν την λαμβάνουν υπόψη.  Αναφέρει πως 

η δημοτική αρχή υπαγόρευσε την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με τις 

μεθοδεύσεις της που είχαν προηγηθεί.  Αναφέρει πως καλεί τα μέλη της Επιτροπής να μην ψηφίσουν 

και να πάει ο Δήμος δικαστικά για τον έναν και μοναδικό λόγο ότι ο εργολάβος θα προχωρήσει σε 

αντιπαράθεση με το Δήμο, διότι δεν έχει παραιτηθεί από όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από 

τη νομοθεσία των δημοσίων έργων. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η δημοτική αρχή παίρνει αποφάσεις υπέρ των 

συμφερόντων του Δήμου και πως ο εργολάβος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει καμία 

απαίτηση.  

  Ο κ. Πλατής, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει μεταξύ άλλων πως συμφωνεί με απόφαση του Τεχνικού 

Συμβουλίου και την εισήγηση του Προέδρου, καθώς από την αρχή είχε εκφράσει την άποψη ότι θα 

ήταν άτοπο και άκαιρο να κηρύξουν έκπτωτο τον εργολάβο και ότι ο Δήμος θα έπρεπε να βρει άλλους 

τρόπους και να μην κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, διότι θα έμπαιναν σε μια διαδικασία διαχρονική.  

Αναφέρει πως συμφωνεί με την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου.  

 

  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, το υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 217/12-5-2021 έγγραφο και το αριθ. 9/6-5-2021 Πρακτικό (Θέμα 1ο) του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις αριθ. 609/2020 και 73/2021 αποφάσεις της, 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 αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και 

κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλεξ.) 

ΑΔΑ: Ψ1ΜΘΩΛ7-ΗΣ9



 

  Α.- Αποδέχεται 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 23-3-2021 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 7869/26-3-2021, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη 

γνωμοδότηση αριθ. 9/6-5-2021 Πρακτικό (Θέμα 1ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του αρθρ. 160 του Ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, διότι: 

 α)με την αριθ. 59/609/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων αποφασίστηκε η 

μείωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας και συγκεκριμένα η κατάργηση όλων των 

μεταλλικών περγκολών, η μείωση του αριθμού των μεταλλικών ομπρελών με την κατασκευή μόνο 

τεσσάρων μεταλλικών ομπρελών, η μη εκτέλεση της ανωδομής του κτιρίου και η μη κατασκευή των 

περιμετρικών οδών,  

β)σε εκτέλεση της ως άνω 609/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων ο από 26-1-2021 3ος ΑΠΕ 

και  3ο ΠΚΝΤΜΕ του εν λόγω έργου, ο οποίος υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ,  

γ)με την αριθ. 8/73/3-3-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκε ο 3ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, με τον οποίο έγινε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσό 

411.113,99€, και ο οποίος συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθ. 71/2017 μελέτη και θεωρήθηκε από την αν. Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και για τον οποίο γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου,  

δ)το εν λόγω έργο είναι λειτουργικό, έχει ήδη παραδοθεί προς χρήση στο Δήμο Κορινθίων μετά την 

υπογραφή του υπ’ αριθ. πρωτ. 7579/22-3-2021 πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση, 

που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και υπεγράφη 

από τους επιβλέποντες του έργου, τον αν. Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την αν. 

Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τον νόμιμο εκπρόσωπο 
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της αναδόχου εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

και χρησιμοποιείται πλήρως έκτοτε. 

  Β.- Εξαφανίζει – ακυρώνει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφαση του Τμήματος Έργων 

και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, με την οποία η 

ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ 

ΤΣΑΛΔΑΡΗ. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/212/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-5-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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