
Αριθμός Πρακτικού 18
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-4-2022
……Ορθή επανάληψη ως προς α/α/ απόφασης..

       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’αριθμ.πρωτ.5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννή-σου, 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' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-
2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882) 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 την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως 
και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθμ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 
205/οικ.6325/18-04-2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σήμερα την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική 
συvεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ. 11545/21-04-2022 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
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       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 
4)Κυριαζής Αντώνιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1) Πούρος Γεώργιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 
          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

          ΑΠΟΦΑΣΗ 254η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 
επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 
υπ’αριθμ.12/158/2022 Απόφαση αυτών με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε 
:  
Α.- Να ακολουθηθεί η διαδικασία ματαίωσης της αυτοδίκαιης διάλυσης της υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 12508/7-5-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου 
εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 
3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό 
της παρούσης.
Β.- Την αναγκαιότητα ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για τη μελέτη της 
εν λόγω υπόθεσης και του αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου 
και τη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης, προκειμένου για τη διαφύλαξη των 
συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων, για την αποφυγή οικονομικής ζημίας του Δήμου 
Κορινθίων, λόγω ιδιαιτέρως υψηλών αξιώσεων αποζημίωσης του αναδόχου λόγω 
υπερημερίας του έργου, και για την εκτέλεση του έργου εγκαίρως, ώστε να 
αποφευχθεί η απένταξή του από το πρόγραμμα Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, από το 
οποίο χρηματοδοτείται το έργο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης.
Γ.- Την διαπραγμάτευση, κατόπιν της γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου του 
Δήμου, του Δήμου Κορινθίων με τον ανάδοχο του έργου εταιρεία με την επωνυμία 
GEOGENESIS A.E., με στόχο τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων, 
την αποφυγή οικονομικής ζημίας του Δήμου Κορινθίων και την εκτέλεση του έργου 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού 
μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018) 
εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί η απένταξή του από το πρόγραμμα Ε.Π. Πελοπόννησος 
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2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο, όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής τον ορισμό 
πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου  για την σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, επί των 
ενδεδειγμένων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος αναφορικά με την 
αίτηση της αναδόχου εταιρείας  GEOGENESIS A.E.,  περί διάλυσης της σύμβασης του 
έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ),   κατόπιν 
μελέτης της εν λόγω υπόθεσης και του αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου του εν 
θέματι έργου,   προκειμένου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων, 
την αποφυγή οικονομικής ζημίας λόγω ιδιαιτέρως υψηλών αξιώσεων αποζημίωσης του 
αναδόχου λόγω υπερημερίας του έργου, και την εκτέλεση του έργου εγκαίρως, ώστε να 
αποφευχθεί η απένταξή του από το πρόγραμμα Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, από το 
οποίο χρηματοδοτείται το έργο. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει τον ορισμό των 
δικηγόρων Αθηνών κ.Ζυγούρη Πάνου και κ.Ζυγούρη Σβετλάνας (Ζέτας) – μελών της 
Δικηγορικής εταιρείας Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες.

        Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης και ερωτά σχετικά με το θέμα 
της διαπραγμάτευσης.
        Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα γίνει διαπραγμάτευση και θα ολοκληρωθεί και θα 
έλθει προς συζήτηση  στην Οικονομική Επιτροπή, πιθανόν να καταλήξει σε μία ή δύο 
εβδομάδες. Αναφέρει ότι ο δικηγόρος που θα ορισθεί,  θα αναλάβει να γνωματεύσει για 
την διαδικασία πώς θα συνεχίσουμε το έργο, γιατί θεωρεί ότι μία σωστή 
διαπραγμάτευση να συνεχίσει ο ίδιος εργολάβος ώστε να μην απενταχθεί  το έργο από 
το ΕΣΠΑ. Αναφέρει ότι από το Υπουργείο αναμένονται αποφάσεις για αύξηση ποσών 
προϋπολογισμού των έργων, λόγω αύξησης τιμών των υλικών,  που θα ανακοινωθούν το 
επόμενο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο και θα ισχύσουν για όλη τη χώρα 
        Ο κ.Σταυρέλης συνεχίζοντας, αναφέρει ότι ως παράταξη συμφωνούν και εγκρίνουν 
τον δικηγόρο  και την επιπλέον αμοιβή που θα έρθει στο Δημοτικό συμβούλιο, 
αναρωτιέται όμως πώς είναι δυνατόν τώρα να έχουμε Ανάληψη δαπάνης και να 
συζητάμε αυτό το θέμα και πριν δύο μήνες μεταξύ των δύο υπηρεσιών των 
Οικονομικών και Τεχνικών ή αν θέλετε των δύο Αντιδημάρχων, να μην υπάρχει 
συνεργασία για να βγει η Ανάληψη δαπάνης με αποτέλεσμα να χάσουμε τους δύο μήνες, 
να έχουμε αίτηση διάλυση σύμβασης του εργολάβου, και αναφέρει ότι θα ήμασταν σε 
πολύ διαφορετικό σημείο από ότι σήμερα. Τώρα είναι νόμιμη η δαπάνη, ενώ δεν ήταν 
τότε και  για αυτόν τον λόγο δεν βάλαμε δικηγόρο;
         Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι αυτό που μεσολάβησε είναι το «εντέλλεσθαι» στην 
Οικονομική υπηρεσία να προχωρήσει την διαδικασία και να κάνει την Ανάληψη 
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υποχρέωσης για να προχωρήσει η ανάθεση της γνωμοδότησης. Περιμέναμε να 
τακτοποιηθεί το θέμα όπως έπρεπε. Αλλά χρειάστηκε να δοθεί το «εντέλλεσθαι».. 
Πάντα υπήρχαν προβλήματα, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα σε συγκεκριμένους 
χώρους .
          Ο κ.Πνευματικός αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι στην συνεδρίαση όπου το θέμα του 
Σχολείου της Αρχαίας Κορίνθου είχε εισαχθεί για να γίνει διάλυση εργολαβίας, πρότεινε 
ο ίδιος να γίνει μία προσπάθεια ακόμη. Αναφέρει επίσης ότι  ασκεί κριτική για το θέμα, 
ότι καθυστέρησε η Δημοτική αρχή  πάρα πολύ, ενάμιση χρόνο τότε για να πάμε να 
κάνουμε αυτά που προτείνει το Κεντρικό Αρχαιολογικό συμβούλιο για  τροποποίηση της 
Μελέτης κάτι μπορεί να γίνει το πολύ σε 15-20 μέρες.  Η ίδια τακτική των 
καθυστερήσεων συνεχίζεται. Είναι  τέσσερις μήνες που έχουμε το χαρτί του εργολάβου 
και ακόμα δεν έχουμε κάνει μία επαφή μαζί του, για να λήξει αυτή η ιστορία. Λοιπόν 
βλέπω οι εισηγήσεις καθυστερούν   και ακόμα και  η κατάθεση της διαλύσεως 
εργολαβίας  που έγινε, πήρε πρωτόκολλο πολύ αργά. Έπρεπε οι υπηρεσίες να το δούνε, 
να  το επεξεργαστούν να έχουμε και μία άποψη από τις υπηρεσίες. Αυτά τα θέματα είναι 
πολύ σοβαρά και κρέμεται σε μία κλωστή αυτό το έργο,  πιο πιθανό  είναι να 
σταματήσει, παρά να συνεχιστεί.  Κάντε μία προσπάθεια να γίνει τελικά το σχολείο της 
αρχαίας Κορίνθου.
         Ο Πρόεδρος καταλήγει λέγοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει κάθε λόγο να 
προχωρήσει αυτό το έργο και κάνει ότι χρειάζεται για να προχωρήσει.

         Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  
την υπ' αριθμ.   12/158/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων,  τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 
Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη 
ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          Ορίζει ως πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Κορινθίων τους δικηγόρους 
Αθηνών κ.Ζυγούρη Πάνο  και κ.Ζυγούρη Σβετλάνα  (Ζέτα ) – μέλη της Δικηγορικής 
εταιρείας Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες,  με την ρητή εντολή να συντάξουν νομική 
γνωμοδότηση, επί των ενδεδειγμένων ενεργειών  στις οποίες πρέπει να προβεί ο 
Δήμος αναφορικά με την αίτηση της αναδόχου εταιρείας  GEOGENESIS A.E.,  περί 
διάλυσης της σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 20/2018)  κατόπιν μελέτης της εν λόγω υπόθεσης,  καθώς και του 
αιτήματος αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου για την διαφύλαξη των 
συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων, για την αποφυγή οικονομικής ζημίας του Δήμου 
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Κορινθίων, λόγω ιδιαιτέρως υψηλών αξιώσεων αποζημίωσης του αναδόχου λόγω 
υπερημερίας του έργου, και για την εκτέλεση του έργου εγκαίρως, ώστε να 
αποφευχθεί η απένταξή του από το πρόγραμμα Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, από το 
οποίο χρηματοδοτείται το έργο,   όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης.

      Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων-Δικηγορικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’όψιν: 
α)την απαιτούμενη για τον χειρισμό της υπόθεσης επιστημονική εργασία,  β)την 
πολυπλοκότητα των νομικών διατάξεων και θεμάτων του νομικού ζητήματος, γ)την 
ειδική γνώση και εμπειρία των ανωτέρω δικηγόρων  επί συναφών θεμάτων δημοσίου 
δικαίου και ειδικότερα δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, λόγω της εμπειρίας του 
δικηγόρου Π.Ζυγούρη επί συναφών θεμάτων που ανάγονται στην νομοθεσία ανάθεσης-
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και ως Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος, δ) τον απαιτούμενο προς ανάλωση χρόνο αντιμετώπισης  της 
υπόθεσης, ε) τη σημασία της υπόθεσης για τον Δήμο,   θα καθοριστεί με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του 
Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
       
       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κορινθίων οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών 
και συμβολαιογράφων»
(Α.Α.Υ. 667/2022).

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/254/2022.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-4-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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