
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 15 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-4-2022 

 

       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 υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/1-4-2022 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022 τεύχος β΄) 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 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 

426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου 

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

Εσωτερικών, σήμερα την 11η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 9977/7-4-2022 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)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 31ου θέματος), 6)Κορδώσης 

Χρήστος. 
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 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης και 

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας.  

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 201η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση 

ένστασης του αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  προϋπολογισμού 

μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017) κατά της 

με αριθμό 33/285/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί 

παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής της 

υπ΄ αριθ. 8/73/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μειωτικού Α.Π.Ε. του έργου 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 71/2017) 4.150.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών και 3ου 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€, εργολαβίας του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MAC.CON.STRUCTION TAEAE», που συντάχθηκε από την 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 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, 

και σύμφωνα με την από 2-3-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 9-10-

2020 ένσταση της εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

κατά της με αριθμό 285/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν θέματι έργου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο 

Κορινθίων τον 30953/13-10-2020, την υπ΄ αριθ. 285/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την από 

24-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του εν 

θέματι έργου και το από 25-6-2020 σχετικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων και, τέλος, το πρακτικό 12/3-6-2021 θέμα 10ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί εξέτασης των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν το έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου 

Κορινθίων.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι –με 

προηγούμενες γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου, που έγιναν αποδεκτές από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, ήρθησαν οι ποινικές ρήτρες που είχαν επιβληθεί, καθώς κρίθηκε ότι 

η όποια καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, -δεδομένου δε ότι 

κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

μειωτικός ΑΠΕ, που αφαίρεσε από το φυσικό αντικείμενο του έργου τις εργασίες για τις οποίες 
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επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες και εν όψει του ότι οι εργασίες του έργου έχουν πλέον ολοκληρωθεί 

και παραδοθεί προς χρήση, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για επιβολή ποινικών ρητρών, 

γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο εγγράφου 

30953/13-10-2020 ένστασης της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «MA.CON.STRUCTION 

ΤΑΑΕ» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» κατά της με αριθ. 33/285/2020 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων. 

Ο Πρόεδρος αναφέρει πως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται την αποδοχή της από 9-10-

2020 ένσταση της εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

κατά της με αριθμό 285/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του εν θέματι έργου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο 

Κορινθίων τον 30953/13-10-2020, καθώς οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, γιατί μετά από τόσον καιρό έρχεται 

το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, αναφέρει πως με τις αποφάσεις αυτές δίνουν όπλο στον 

εργολάβο, πως πρόκειται για άλλη μια παράνομη απόφαση, πως ισχύουν όλα όσα έχει πει σε 

προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα αυτό και ότι το θέμα αυτό δεν 

τελειώνει εδώ.  Αναφέρει πως ο ίδιος ψηφίζει αρνητικά στην εισήγηση του Προέδρου. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος. 

  Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, δηλώνει ότι ψηφίζει αρνητικά στην εισήγηση του Προέδρου. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως ο λόγος που η πλατεία παραδόθηκε στους πολίτες, είναι το ότι η 

Οικονομική Επιτροπή πήρε τις σωστές αποφάσεις, όπως είναι και η σημερινή.  Αναφέρει πως αν ο 

Δήμος δεν είχε ακολουθήσει αυτές τις διαδικασίες, η πλατεία θα ήταν ακόμα ένα εργοτάξιο.   

 

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

του Προέδρου, την από 9-10-2020 ένσταση της εταιρείας MA.CON.STRUCTION Τ.Α.Α.Ε., την υπ΄ 

αριθ. 285/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την από 24-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, την υπ΄ αριθ. 73/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το πρακτικό 12/3-6-2021 

θέμα 10ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, έστω 

κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλεξ. Πνευματικού και Χρ. Κορδώση και με αποχή από την ψηφοφορία 

του κ. Νικ. Σταυρέλη) 

 

  Αποδέχεται την από 9-10-2020 ένσταση της εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθμό 285/2020 απόφασης Οικονομικής 
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Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, που έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Κορινθίων τον 30953/13-10-2020, καθώς οι όποιες 

καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/201/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 27-4-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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