
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 7 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 22-02-2022 

  

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β') Κ.Υ.Α.: Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00,  την υπ’αριθμ. 

77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ. 

69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.4976/18-02-2022 

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. 

        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 

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

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κυριαζή Αντώνιο), 4) Πούρος Γεώργιος, 5) Αλέξανδρος 

Πνευματικός,   6) Σταυρέλης Νικόλαος.   
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 Α π ό ν τ ε ς  

     1)Σπυρίδων Πλατής (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης),                 

2)Ζώγκος Ανδρέας (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 4ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης),                              

3) Κορδώσης Χρήστος.   

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 80η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης (μελέτη θεμελίωσης): που αφορά το έργο: Σχολικό 

συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό σχολείο)» θέτει υπόψη των Μελών την υπ. αριθμ. πρωτ. 

4710/17-02-2022 εισήγηση του τμήματος Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης( μελέτη θεμελίωσης): που αφορά το 
έργο: Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου(δημοτικό σχολείο). 
Έχοντας υπ΄όψιν: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν4412/2016 ,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του 
Ν4782/2021 

- Την μελέτη με αρ. 20/2018 που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τ.Υ. & 
Πολεοδομίας , προυπολογισμού 3.000.000,00 

- Την αριθμ. 12508/07-05-2020.σύμβαση που υπεγράφη για την εκτέλεση του έργου:  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 

- Το γεγονός ότι στο χώρο εκτέλεσης του έργου εκτελέστηκαν ανασκαφικές εργασίες 
- Την ανάγκη τροποποίησης της στατικής μελέτης θεμελίωσης ώστε να περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση πασσάλων επί των οποίων εδράζεται η ενιαία πλάκα 
δαπέδου – θεμελίωσης των τεσσάρων κτιρίων του συγκροτήματος με σκοπό την διατήρηση 
και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων (Η αρχική μελέτη προέβλεπε την θεμελίωση των 
κτιρίων επί πεδιλοδοκών.)  

- την από 10-09-2021 θεωρημένη από την Τ.Υ. μελέτη με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» συνταγμένη από το μελετητικό γραφείο ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. 

- Το αριθμ. 588371/10-12-2021 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ με το οποίο μας διαβίβασε  θεωρημένη 
η στατική μελέτη θεμελίωσης του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου στη θέση «Ζέικιο», Τ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου  

- Την αριθμ. 66/771/2021 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με 
τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 

- Το πρακτικό 1/10-02-2022, θέμα 8ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων που 
γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης( μελέτη 
θεμελίωσης): που αφορά το έργο: Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου(δημοτικό 
σχολείο). 

 
Παρακαλούμε,     
 για την έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης( μελέτη θεμελίωσης): που αφορά το έργο: 
Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου(δημοτικό σχολείο)..>> 
        

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση 

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης (μελέτη θεμελίωσης) που αφορά το έργο: Σχολικό 

συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου(Δημοτικό σχολείο), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων. 
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Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, δεν έχουμε αντίρρηση 

να εγκριθεί και να παραληφθεί η εν λόγω μελέτη άλλα θα πρέπει να κατατεθεί στην Οικονομική 

Επιτροπή για άλλη μία φορά ότι κάνετε, ότι είναι δυνατό για να καθυστερήσετε το έργο, με πολύ αργούς 

ρυθμούς υλοποιήσατε τις παρατηρήσεις που έγιναν από την αρχαιολογική υπηρεσία με αποτέλεσμα 

σήμερα αυτό το έργο να κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί, ήδη υπάρχει αίτημα από τον εργολάβο για την 

διακοπή της εργολαβίας, είναι τεράστιες οι ευθύνες της σημερινής Δημοτικής Αρχής για το αδιέξοδο 

που βρίσκεται το έργο αυτό. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι είναι εύλογες οι απορίες 

μου από  7 Μαΐου 2020 πάμε 7 Μαΐου 2022 δύο χρόνια τώρα, ότι δικαιολογίες και αν υπάρχουν έχουμε 

ευθύνη σαν Δήμος  και ερώτησε αν η τροποποίηση της Μελέτης που βεβαίως εγκρίνουν θα φέρει και 

τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

Ο Πρόεδρος απατώντας στους ανωτέρω ομιλούντες, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, ο Δήμος Κορινθίων 

και η Δημοτική αρχή δεν έχει καθυστερήσει το έργο, απεναντίας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία 

και το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο των οποίων όταν πήραμε την θετική απόφαση την στείλαμε 

στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας η έγκριση του οποίου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να 

προχωρήσει το έργο. Η Δημοτική αρχή έκανε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει 

το έργο και υπάρχει το αίτημα διάλυσης της σύμβασης από τον ανάδοχο ο οποίος μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα καλείται με καινούργιες τιμές να ολοκληρώσει το έργο. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πούρος Γεώργιος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το έργο αυτό είχε προταθεί και 

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το 2012, απορρίφθηκε και ξανά εγκρίθηκε το 2018, πέρασαν και εκεί 6 χρόνια μέχρι 

να προχωρήσει. Ήταν επιθυμία του Δήμου, όλων των Δημοτικών Αρχών, να εκτελεστεί σε αυτό το 

χώρο το δύσκολο αυτό έργο. Από την αρχή ξέραμε και ξέρατε κ. Πνευματικέ και όλοι οι υπόλοιποι ότι 

είναι μια πολύ δύσκολη κατασκευή και από την στιγμή που βρέθηκαν σημαντικότατα αρχαιολογικά 

ευρήματα αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν όλα τα έργα όταν εμπλέκεται η 

Αρχαιολογία. Πραγματικά αρχές Μαΐου του 2020 υπογράφεται το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου το 

οποίο στάλθηκε στο υπουργείο και το υπουργείο ζήτησε να γίνει μια τοπογραφική μελέτη 

αρχαιολογικής αποτύπωσης κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην Αρχική Μελέτη. Η ολοκλήρωση 

της μελέτης για την αρχαιολογική αποτύπωση έγινε σε 5 μήνες και όταν στάλθηκε στην συνέχεια στο 

υπουργείο το υπουργείο ζήτησε να γίνουν τροποποιήσεις. Στην Βιώσιμη πόλη η ανάθεση της Στατικής 

Μελέτης έγινε το Πάσχα και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο και αφού την εγκρίναμε μετά στάλθηκε στο 

Τεχνικό Συμβούλιο στην Τρίπολη το οποίο συζήτησε το θέμα μετά από δύο μήνες και πριν λίγες ημέρες 

ήρθε η έγκριση στο Δήμο. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη για τις καθυστερήσεις. Το έργο είναι 

ένα δύσκολο τεχνικά έργο και πρέπει να γίνει έστω και με ιδίους πόρους. 
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Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος στην δευτερολογία του μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, εμένα μου κάνει 

εντύπωση ο χρόνος που δαπανήθηκε για την τοπογραφική αποτύπωση από την στιγμή που έγινε 

απευθείας ανάθεση και δεν έγινε διαγωνιστική διαδικασία. Αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ 

σύντομα όπως και πολύ σύντομα θα μπορούσε να είχε γίνει η νέα μελέτη για την πασσαλοστήριξη που 

απαιτείτο για την στήριξη του Σχολικού Συγκροτήματος. Υπάρχουν και εκεί μεγάλες καθυστερήσεις και 

θα πρέπει να τις αναλάβετε.  

 Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 4710/17.02.2022  εισήγηση του Τμήματος Έργων και 

Μελετών ης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 

4412/16 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν 

αναφέρεται ρητά παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης (μελέτη θεμελίωσης) που αφορά το έργο 

«Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό σχολείο)» όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/80/2022 .- 

 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 14-03-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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