
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. 

ΑΔΑ: 6ΤΧ9ΩΛ7-8ΔΓ



 

 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 203η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση της μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 720.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 15/2019)» υπενθυμίζει στα Μέλη της 

Επιτροπής την αριθμ. 53/554/2020 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού του εν λόγω έργου και 

ανακηρύσσει ανάδοχος για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. 

9566/04.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

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

<<ΘΕΜΑ: Τροποποίηση μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης 

σχεδίου πόλεως Κορίνθου» 

 

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, 

 
- Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αρ.πρωτ. 4633/202 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του 

έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου», για το 

οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄αριθμ 15/2019 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο 

περαίωσης   έως την 16.10.2021. 

Με την αρ. 53/605/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του 

έργου παρατάθηκε έως την 16-02-2022. 

Με την αρ. 7/94/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου 

παρατάθηκε έως την 16-05-2022. 

Με το  αρ 3/08-03-2022 Πρακτικό του, το Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης του έργου 

«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου» 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την τροποποίηση της μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση και τα σχέδια που την συνοδεύουν. 

  

 

ΑΔΑ: 6ΤΧ9ΩΛ7-8ΔΓ



Συνημμένα: 1. Το αρ 3/08-03-2022 Πρακτικό του, το Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  

            Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

                    2. Την αιτιολογική έκθεση & τα σχέδια της τροποποίησης της μελέτης. >>   

    

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών το υπ. αριθμ. 3/08.03.2022 Πρακτικό (ΘΕΜΑ: 

3ο εκτός ημ. διάταξης) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

σύμφωνα με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της 

τροποποίησης της μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» καθώς και την από 28.02.2022 Αιτιολογική Έκθεση 

τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης η οποία έχει συνταχθεί από το τμήμα Τεχνικών Έργων & 

Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και η οποία έχει ως εξής: 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τροποποίησης Εγκεκριμένης μελέτης 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το εν λόγω έργο αφορά την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται στην περιοχή 

επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου. Ειδικότερα προβλέπεται η ανάπλαση των 

ακόλουθων κοινόχρηστων χώρων: 

Κ.Χ. 622, θέση “Μπαθαρίστρα” 

Κ.Χ. Γ256, θέση “Άγιος Γεώργιος” 

Κ.Χ. 603 & Κ.Χ. 604, θέση “Μπαθαρίστρα” 

Η επιφάνεια ανάπλασης ανέρχεται σε 2.100,00m2 για τον Κ.Χ. 622, 1.500,00m2 για τον Κ.Χ. 

Γ256 και 2.650,00m2 για τους Κ.Χ. 603&604. Στον Κ.Χ. 622 προβλέπεται η διαμόρφωση 

χώρου πλατείας και η δημιουργία ηλιακού ωρολογίου στο κέντρο αυτής. Επίσης προβλέπονται 

τέσσερεις χώροι πρασίνου περιμετρικά καθώς και θέσεις καθισμάτων για τους επισκέπτες. Στον 

Κ.Χ. Γ256 προβλέπεται η διαμόρφωση πλατείας με πολλά δένδρα και αναβαθμίδες που 

αξιοποιούν το φυσικό πρανές. Τέλος στους Κ.Χ. 603 & 604 προβλέπεται η διαμόρφωση χώρου 

στάθμευσης και η δημιουργία πλατείας πλησίον του Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου.  

Σε όλους τους χώρους υπάρχει πρόβλεψη για την ανεμπόδιστη χρήση τους από ΑμεΑ (ράμπες 

πρόσβασης, ειδικές θέσεις στάθμευσης κλπ). 

Β. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη (Α.Μ. 15/2019) συντάχθηκε από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας του  Δήμου 

Κορινθίων. 

Με την αρ. πρ. 476/20.02.2020 (ΑΔΑ: Ω18Ξ7Λ1-Ι5Ω) πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020.  

Γ. Δημοπρασία 

Ο Προϋπολογισμός μελέτης του έργου ήταν 720.000,00ευρώ με ΦΠΑ 

Με την αρ. πρ. 1859/30.06.2020 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου δόθηκε η 

προέγκριση δημοπράτησης. 

ΑΔΑ: 6ΤΧ9ΩΛ7-8ΔΓ



Με την αρ. 35/302/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων έγινε 

έγκριση των συμβατικών τευχών. 

Με την 53/554/2020 απόφαση της Ο.Ε. ΤΟΥ Δήμου Κορινθίων κυρώθηκαν τα πρακτικά του 

Διαγωνισμού του έργου και ανατέθηκε η μελέτη στην εταιρεία ΠΙΣΤΕΎΟΣ Α.Ε. με έκπτωση 

50,31% 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Υπεγράφη η αριθμ. 4633/2021 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συνολικού ποσού 

288.544,42.πλέον Φ.Π.Α 

Ε. ΕΠΙΒΛΕΨΗ  

Με την από 16-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας ορίστηκαν επιβλέποντες του 

έργου οι  Νικόλαος Κουίνης , Ιωάννης Τσολάκης. 

ΣΤ. Προθεσμία περαίωσης του έργου  

• Με την υπ΄αριθμ. 4633/2021 σύμβαση ορίστηκε διάρκεια εκτέλεσης του έργου οκτώ (8 μήνες) 

• Με το αριθμ. πρωτ. 349852/26-10-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π., 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 

έως 16-02-2022. 

• Με την 53/605/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως 16-2-2021. 

• Με το αριθμ. πρωτ. 55955/17-02-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π., 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 

έως 16-05-2022. 

 

Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΧ Γ 256 

ΠΛΑΤΕΙΑ Κ.Χ. Γ256 

Η γεωμορφολογία του ενιαίου χέρσου σήμερα γηπέδου, είναι επίπεδη σε επιφάνεια περίπου 

1700μ2 , και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη τοποθετούμε πλατεία 1500μ2.. Η  πρόσβαση γίνεται 

νότια μέσω της οδού Αγ. Γεωργίου, όπου και η πρόσβαση στη ΄παιδική χαρά'. 

Το επίπεδο δάπεδο με κλίση 2% προς το βόρειο πρανές έχει εναλλαγές υλικών επίστρωσης. 

Αρχικά και σε επαφή με την Αγ. Γεωργίου, προβλέπεται διευρυμένο πεζοδρόμιο (με βιομηχανικές 

πλάκες) σε κυκλικά και κυματοειδή σχήματα. Πέραν του διευρυμένου πεζοδρομίου το κύριο υλικό 

επίστρωσης είναι το 'σταμπωτό δάπεδο που   διαφοροποιείται με σχέδια σε γήινα χρώματα. Η φύτευση 

αφορά δένδρα σε διάταξη, πλήθους άνω των 30, που επεκτείνονται και στο πρανές – φυσικό έδαφος 

σε επιλεγμένες θέσεις. 

Στο δεύτερο επίπεδο προβλέπεται ένα μικρό θέατρο- καθιστικό με θέα τη θάλασσα, με πέντε βαθμίδες 

χαμηλότερα (2,0μ χαμηλότερα) στο πρανές, από εμφανές μπετό. Από το επίπεδο αυτό εκτείνεται 

μονοπάτι που θα ενώσει μέσω του εν λόγω πρανούς την νέα πλατεία μας με την εν λειτουργία πλατεία 

Γιάννη Ανδρέου (NAVY). 

 

Η. ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Η παρούσα τροποποίηση η οποία αφορά μόνο την πλατεία ΚΧ Γ256 διατηρεί το σκεπτικό της 

μελέτης όπως αρχικά εγκρίθηκε. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους γίνονται μικρές διαφοροποιήσεις 

στο αρχικό σχέδιο με βασικό στόχο την απομάκρυνση του κυρίου μέρους της πλατείας από το  πρανές 

στο βόρειο όριο του γηπέδου. 

 

Το αρχικό σχέδιο της μελέτης παρουσίαζε το όριο του πρανούς (κάτω φρύδι – κόκκινη γραμμή) και την 

υπάρχουσα ασφαλτοστρωμένη οδό σε διαφορετική θέση  προς το βορρά. Η υφιστάμενη οδός δεν 

δύναται να μετατοπιστεί.  

Οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές που φτάνουν τα 5 μέτρα στο σημείο επαφής του γηπέδου με το όριο 

της κατασκευασμένης οδού θα απαιτούσαν  τοιχία  μεγάλου ύψους.  

Η προτεινόμενη τροποποίηση τοποθετεί την πλατεία νοτιότερα από το άνω φρύδι του πρανούς 

(διακεκομμένη γραμμή), ενώ δεν αλλάζει το ύφος της αρχικής σχεδίασης και διατηρεί την απρόσκοπτη 

θέα προς τη  θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου. 

Η συνολική επιφάνεια της πλατείας είναι Ε=1420,00μ2 σε σχέση με τα 1.500,00μ2 της αρχικής 

σχεδίασης. Τα υπόλοιπα στοιχεία της πλατείας (δέντρα, φωτιστικά, παγκάκια, κ.λ.π.) παραμένουν τα 

ίδια και μετατοπίζονται αναλόγως.>> 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την τροποποίηση της αριθμ. 

15/2019 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 720.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με 

ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται  στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης . 

  

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

του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 9566/04.04.2022 εισήγηση καθώς και την αιτιολογική έκθεση 

τροποποίησης της μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το υπ. αριθμ. 3/08.03.2022 Πρακτικό (ΘΕΜΑ: 3ο εκτός ημ. 

διάταξης) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις 

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

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική 

διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Την τροποποίηση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 720.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 15/2019) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με 
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την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση 

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης, στο ιστορικό της παρούσης. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/203/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΧ9ΩΛ7-8ΔΓ


		2022-05-12T14:49:57+0300
	Athens




