
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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 της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/1-10-

2021 (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «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, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021και  την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 29190/7-10-2021 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης 

Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

          

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 547η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

διάλυσης της δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 

51/2018)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες η 

Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”  

2. Την αριθμ. 51/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

προϋπολογισμού μελέτης 1.385.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

3. Την αριθμ. 27/431/2018 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 

51/2018 μελέτης, και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για το εν θέματι έργο 

4. Την αριθμ. 32/521/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 

06-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, με την οποία 

ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.,  

5. Την αριθμ. 6/58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 

07-02-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του εν λόγω έργου 
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ο οικονομικός φορέα με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.  

6. Την αριθμ. 14803/24-04-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 703.417,57€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από 

την υπογραφή της, 

7. Την αριθμ. 26/303/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκαν 

πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου ο κ. Γκότσης Γεώργιος και ο κ. Τράκας Αντώνιος 

προκειμένου να παρασταθούν στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στην συζήτηση της με αριθμό 

καταχώρησης ΑΝ28/27-6-2019 αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης 

των Γεωργίας Πιέτρη κλ.π. (σύνολο 9) κατά Δήμου Κορινθίων περί αναστολής της αριθμ. 

35612/14-5-2019 οικοδομικής άδειας της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Κορινθίων με 

περιγραφή «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης – ισόγειου αναψυκτηρίου με υπόγειο» και της 

αριθμ. 34369/8-5-2019 προέγκρισης της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Κορινθίων με 

περιγραφή «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης – ισόγειου αναψυκτηρίου με υπόγειο» και κάθε 

άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης της διοίκησης. 

8. Την αριθμ. Ν40/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, η οποία δέχεται την 

αίτηση αναστολής και αναστέλλει την εκτέλεση των υπ΄ αριθ. 35612/14-5-2019 οικοδομικής 

άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων και της υπ΄ αριθ. 34369/8-5-2019 

προέγκρισης αυτής, 

9. Την αριθμ. πρωτ. 47529/31-12-2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου,  

10. Την αριθμ. πρωτ. 47529/13-01-2020 απόφαση Αποδοχής του περιεχομένου της Ειδικής 

Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 25321/06-

09-2021 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

κας Γκεζερλή Ν. η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

 

 << ΘΕΜΑ: Απόφαση σε υποβληθείσα αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου ‘Κατασκευή 

Γηπέδων Αντισφαίρισης» (Α.Μ. 51/2018) από την ανάδοχο εταιρεία ADCONSTRUCTIOS A.T.E. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Η υπογράφουσα  Νικολέττα Γκεζερλή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ/ντης Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

2. Το Π.Δ. 171/87 ΦΕΚ 84 Α΄ για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των 
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων. 

3. Το άρθρο 161(Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης), του Ν. 
4412/16(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

4. Το άρθρο 163(Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της Σύμβασης), του Ν. 
4412/16(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 
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5. Την με αριθμό 51/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Κορινθίων 

6. Την από  24-04-2019 με αρ. πρωτ. 14803 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου 
Κορινθίων και του Αναδόχου ADCONSTRUCTIOS A.T.E. 

7. Την αρ. Ν40/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 
8. Την αρίθμ.πρωτ. 47529/31-12-2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου. 
9. Την αρίθμ.πρωτ. 47529/13-01-2020 απόφαση Αποδοχής του περιεχομένου της Ειδικής 

Δήλωσης   Διακοπής  Εργασιών . 
10. Τη  σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη , μελέτες, προδιαγραφές της εργολαβίας. 

 
Επειδή  

Όπως προκύπτει από την αριθμ.πρωτ. 47529/13-01-2020 απόφαση Αποδοχής του 
περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής  Εργασιών του Αναδόχου οι εργασίες 
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης» στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου 
διεκόπησαν  με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου μετά από την αρ. Ν40/2019 απόφαση του 
Διοικητικού  Εφετείου Τρίπολης με ημερομηνία 12-09-2019 και συνεπάγεται ότι η αίτηση για 
διάλυση της σύμβασης πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται  από το άρθρο 161 
(Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης), του  
Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016). 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Κάνουμε αποδεκτή την αίτηση της   αναδόχου εταιρείας ADCONSTRUCTIOS A.T.E. για διάλυση 
της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης», σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 
Η παρούσα απόφαση αποτελεί και βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. 
 
Η αποζημίωση του αναδόχου καθώς και το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου θα προταθεί από 
την επιτροπή παραλαβής του έργου και θα καθοριστεί  με απόφαση της προϊστάμενης αρχής κατά 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής άρθρο 163 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016). 
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή (Προϊσταμένη αρχή), σύμφωνα με 
το άρθρο 161 , παρ7 του Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016).>> 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει να κάνουν αποδεκτή την αριθμ. 25321/06-09-2021 

απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σε 

υποβληθείσα αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

(Α.Μ. 51/2018) από την ανάδοχο εταιρεία «ADCONSTRUCTIOS Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω 

απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, διαφωνώ με την 

ματαίωση αυτού του έργου και βλέπω ότι και στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν υπάρχει η βούληση να 

γίνει ένα παρόμοιο έργο. Αυτό το έργο είχε χαρακτηρισθεί ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο το 

οποίο θα έδινε εξωστρέφεια στο Δήμο Κορινθίων γιατί ο σχεδιασμός αυτών των τεσσάρων γηπέδων 

με τις στεγασμένες εγκαταστάσεις θα είχε τις προϋποθέσεις να διοργανώνονται ακόμα και διεθνείς 

αγώνες. 

Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιδρούνε, και είναι οι ίδιοι που αντέδρασαν το 2014 

στην κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στην ίδια περιοχή, θεωρώ ότι τα ζητήματα που είχαν 
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προκύψει από την προσφυγή των συγκεκριμένων θα μπορούσαν να είχαν θεραπευτεί αν υπήρχε η 

πολιτική βούληση από πλευράς του Δήμου. Το βασικό ζήτημα που έμπαινε ήταν μια έγκριση που δεν 

είχε παρθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αυτή ήδη είχε γίνει από πλευράς Δήμου τα άλλα 

ήταν δευτερεύοντα προβλήματα όπως κάποιες θέσεις πάρκινγκ τα οποία είχαν θεραπευθεί με 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. Και δεν βλέπω να υπάρχει 

κάποιο σημαντικό πρόβλημα που μας οδήγησε σήμεραστην διάλυση της σύμβασης. 

 Ο Πρόεδρος στην συνέχεια μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα γίνουν αθλητικοί χώροι εκεί άλλα όχι αυτοί 

που αρχικά είχαν προβλεφθεί αφού έχουν πρόβλημα με την χρήση γης και την δικαστική απόφαση. 

Θα γίνουν εκεί αθλητικοί χώροι μικρότερης έκτασης από αυτούς που είχατε σχεδιάσει και ήτανε 

σωστοί και αυτό που είχατε σχεδιάσει θα το κάνουμε όμως σε άλλο χώρο κατά πάσα πιθανότητα εκεί 

που είναι ο καινούργιος χώρος που αγοράσαμε στην Καλλιθέα. 

 Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος παίρνοντας πάλι τον λόγο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για αυτό το έργο 

έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες και θέλει να εκφράσω και τις ευχαριστίες του Δήμου στο Τεχνικό 

γραφείο του κ. Ταγαρά Ν. διότι όλα αυτό το κτίριο στατικώς μελετήθηκε από το τεχνικό του γραφείο. 

Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί διότι είναι καθοριστικής 

σημασίας για τον Δήμο Κορινθίων αυτή η κατασκευή των τεσσάρων γηπέδων.  

 Ο Πρόεδρος απαντώντας στο κ. Πνευματικό Αλέξανδρο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι για ακόμη μια 

φορά δεσμεύομαι ότι και το γήπεδο στο Περιγιάλι θα γίνει και η μελέτη του κ. Ταγαρά Ν. θα 

αξιοποιηθεί στην έκταση των 25 στρεμμάτων στην Καλλιθέα. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 25321/06-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 161 & 163 του  Ν. 4412/2016 

όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου)   

 

1. Αποδέχεται την αριθμ. 25321/06-09-2021 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων κας Γκεζερλή Ν. με την οποία γίνεται 

αποδεκτή η αίτηση της αναδόχου εταιρείας ADCONSTRUCTIOS A.T.E. για διάλυση της υπ’ αριθμ. 

14803/24-04-2019 σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» ποσού 703.417,57€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης 

του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 

στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. 

Η ανωτέρω απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας αποτελεί και 

βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. 
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2. Η αποζημίωση του αναδόχου καθώς και το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου θα 

προταθεί από την επιτροπή παραλαβής του έργου και θα καθοριστεί με απόφαση της 

προϊστάμενης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής άρθρο 163 του Ν.4412/16 

(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016). 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/547/2021.- 

 

Κόρινθος, 29-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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