
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 24 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-5-2022 

 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 16761/26-5-2022 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 οκτώ (8) μέλη κι 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)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Κορδώσης 

Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

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

   

        ΑΠΟΦΑΣΗ 325η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί μη 

διάλυσης σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
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μελέτης 20/2018)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 18/181/2019 απόφασή της, με την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της αριθ. 20/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή 

αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών στις 07-06-2019 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 14-

06-2019, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 

21/234/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα 

αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 82957.   

Υπενθυμίζει επίσης, την αριθ. 26/285/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το από 14-06-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, 

απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124144, διότι δεν υποβλήθηκε η πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του οικονομικού φορέα στο πρωτόκολλο του Δήμου, ως απαιτείται από τη 

διακήρυξη διαγωνισμού, και 2)ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 123748, διότι δεν υποβλήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα, και ζητήθηκε αιτιολόγηση της Ασυνήθιστα 

Χαμηλής Προσφοράς για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από τους οικονομικούς φορείς με την 

επωνυμία: 1)MA CON STRUCTION ΤΑΕΑΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 

124088 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης 

Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε έκπτωση ποσοστού 61,39% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης, και 2)GEOGENESIS A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον αριθμό 123909 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα 

Η/Μ 3ης Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε έκπτωση ποσοστού 53,10% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης.   

Ακολούθως, με την αριθ. 3/13/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 9-12-2019 

πρακτικό αξιολόγησης της αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών της επιτροπής 

αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι 

έργου, δεν ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο πρώτος κατά σειρά 

μειοδοσίας οικονομικός φορέας με την επωνυμία MA.CO.NSTRUCTION ΤΑΕΑΕ με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124088 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για 

έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε 

έκπτωση ποσοστού 61,39% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, διότι θα έχει ζημία από την 

κατασκευή του ως άνω έργου, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο 

δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 123909 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για 

έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε 

έκπτωση ποσοστού 53,10% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και θα έχει κέρδος από την 
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κατασκευή του έργου, ο οποίος κλήθηκε με το αριθ. 4538/11-2-2020 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων 

να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.   

Με την υπ΄ αριθ. 9/96/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 45140/9-4-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 

Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το από 28-2-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου και ανακηρύχθηκε ανάδοχος και 

κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με μέση έκπτωση ποσοστού 53,10% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης. 

Με την υπ΄ αριθ. 12/158/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε α)να ακολουθηθεί η 

διαδικασία ματαίωσης της αυτοδίκαιης διάλυσης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 12508/7-5-2020 εν θέματι 

σύμβασης, β)η 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, και γ)η διαπραγμάτευση, κατόπιν της γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου 

του Δήμου, του Δήμου Κορινθίων με τον ανάδοχο του έργου, με στόχο τη διαφύλαξη των 

συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων, την αποφυγή οικονομικής ζημίας του Δήμου Κορινθίων και την 

εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Τέλος, με την υπ΄ αριθ. 18/254/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε ο ορισμός των 

δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και Σβετλάνας Ζυγούρη, μελών της Δικηγορικής εταιρείας Πάνος 

Ζυγούρης και Συνεργάτες, ως πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου με 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 εν θέματι 

έργου, καθώς και του αιτήματος αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου για την 

διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου και για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

  Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

16992/27-5-2022 γνωμοδότηση των δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και Σβετλάνας Ζυγούρη, 

μελών της Δικηγορικής εταιρείας Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες, καθώς και την εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Δήμου Κορινθίων με τα συνημμένα αυτής υπ΄ αριθ. πρωτ. 15043/19-05-2022 έγγραφο του 

αναδόχου του έργου και σε συνέχεια του αιτήματός του περί αποζημίωσης με αριθ. πρωτ. 

12319/3-5-2022 και το από 27-5-2022 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαπίστωσης θετικών 

ζημιών για το εν θέματι έργο, τα οποία έχουν ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ύψους θετικών ζημιών του έργου «Κατασκευή 
Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την με αριθμό 20/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Κορινθίων 

2. Την από  12508/7-5-20 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και του 
Αναδόχου GEOGENESIS A.E. 
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3. Το αριθμ.5660/325/22-09-2020 έγγραφό της ΕΦΑΚΟΡ με το οποίο μας ενημέρωσε πως οι 
ανασκαφικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και 
πως η νέα μελέτη θα πρέπει να διαβιβαστεί και εγκριθεί από την Δ/νση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

4. Την υπ. αρίθμ. 28494/23-09-2020 Προσωρινή διακοπή εργασιών. 
5. Την αρ. πρ. 4719/16-2-2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου. 
6. Ότι έως σήμερα εξακολουθεί να ισχύει το αριθ. πρτ. 28494/2020 έγγραφο διακοπής 

εργασιών 
7. Το γεγονός ότι  μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών προέκυψε η ανάγκη 

τροποποίησης της στατικής μελέτης θεμελίωσης του σχολικού συγκροτήματος και η 
θεώρησή της από το Υπουργείο Πολιτισμού , Παιδείας και Θρησκευμάτων 

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος χρειάστηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων να προβεί 
σε συνεχείς τροποποιήσεις/μετακινήσεις  των θέσεων των πασσάλων της θεμελίωσης σε 
σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

9. Το αρ. 26108/10.9.2021 έγγραφο μας με το οποίο αποστείλαμε την τροποποιημένη μελέτη 
στο Υπουργείο Πολιτισμού , Παιδείας και Θρησκευμάτων 

10. Το αριθμ. 588371/10-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με το οποίο μας απέστειλε θεωρημένη την τροποποιημένη μελέτη 
θεμελίωσης 

11. Τα άρθρα 144 , 156 του Ν4412/2016. 
12. Το αριθμ. 37950/21-12-2021 έγγραφο μας με το οποίο αποστείλαμε εισήγηση για την 

τροποποίηση της μελέτης στο Τεχνικό Συμβούλιο. 
13. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου με το αρ.1/10-2-2022 πρακτικό. 
14. Την έγκριση τροποποίησης μελέτης από την Προϊσταμένη Αρχή με την αρ. 7/80/2022 

απόφαση. 
15. Το γεγονός ότι με Α/Α 372142/9-3-2022 Πράξη έγινε η ενημέρωση της οικοδομικής άδειας. 
16. Το γεγονός ότι έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020 με ημερομηνία 

λήξης την 31-12-2022.  
17. Το αρίθμ 171/ 04-01-2021 έγγραφο του αναδόχου περί διάλυσης Σύμβασης έργου 

περιεχομένης δήλωσης αξίωσης αποζημίωσης θετικών ζημιών. 
18. Την αρίθμ. 8466/24-3-2022 εισήγηση της Δ.Υ. 
19. Την αρ. 12/158/2022 απόφαση της Ο.Ε. περί  ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και 

ορισμό νομικού συμβούλου. 
20. Την αρ. 12319/3-5-2022 αίτηση αποζημίωσης του αναδόχου του έργου. 
21. Το αρ. 15043/19-05-2022 έγγραφο του αναδόχου του έργου. 
22. Το από 27-5-2022 πρακτικό κλήρωσης 

 
Σας διαβιβάζουμε το αρ. 15043/19-05-2022 έγγραφο του αναδόχου του έργου και σε συνέχεια του 
αιτήματος αποζημίωσης με αρ. πρ. 12319/3-5-2022, για τις ενέργειες σας βάση της παραγράφου 2 
του άρθρου 162 του Ν.4412/16 όπως ισχύει. 
 

…………………………………………………. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση 

επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών για το έργο: Κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος 
Αρχαίας Κορίνθου (δημοτικό σχολείο), αρ. πρωτ. 12508/07-05-2020 Εργολαβικό 

συμφωνητικό 
 

Στην Κόρινθο σήμερα την 27-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ. ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων κ. Ιωάννης Τσολάκης και οι 
υπάλληλοι  του Δήμου κ.κ. Αναστασία Θεοδοσίου και Βασιλική Φίλη συνήλθαμε σε συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Κατάστημα, για τη διεξαγωγή κλήρωσης μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου 
Κορινθίων για την ανάδειξη τριών (3) μελών, τα οποία θα προταθούν για τη συγκρότηση επιτροπής 
διαπίστωσης θετικών ζημιών για το έργο: Κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου 
(δημοτικό σχολείο), αρ. πρωτ. 12508/07-05-2020 Εργολαβικό συμφωνητικό. 
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Στην παρούσα συνεδρίαση διεξαγωγής της κλήρωσης έχουν κληθεί με την από 25-05-2022 
ανακοίνωση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας όλοι οι 
τεχνικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση.  Οι 
αρμόδιοι για την κλήρωση υπάλληλοι έχουν ετοιμάσει έντυπους κλήρους με τα ονόματα των 
τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου, έναν για κάθε υπάλληλο, οι οποίοι τοποθετήθηκαν κλειστοί σε 
χάρτινο κιβώτιο. 
Διενεργείται η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, με το τράβηγμα τυχαίων κλειστών κλήρων από 
το σύνολό τους.  Οι κλήροι ανοίγονται για τους τεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και αναδεικνύονται τα ονόματα των υπαλλήλων: 
 
Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Νικόλαος Κουίνης, κλάδου: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

1.Μαρία Παπαφίλη, κλάδου: ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Βασιλική Φίλη, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Ευθύμιος Πέππας, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αναστασία Θεοδοσίου, κλάδου: ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου: κλάδου ΠΕ7 Χημικών 
Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

 
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ανακοινώνει ότι οι υπάλληλοι που προτείνονται, κατόπιν κληρώσεως, 
για τη συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών για το έργο: Κατασκευή Σχολικού 
συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου (δημοτικό σχολείο), αρ. πρωτ. 12508/07-05-2020 Εργολαβικό 
συμφωνητικό, είναι οι ακόλουθοι: 
 
Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Νικόλαος Κουίνης, κλάδου: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

1.Μαρία Παπαφίλη, κλάδου: ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Βασιλική Φίλη, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Ευθύμιος Πέππας, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αναστασία Θεοδοσίου, κλάδου: ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου: κλάδου ΠΕ7 Χημικών 
Μηχανικών 
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο Νικόλαος Κουίνης με αναπληρωματικό την Μαρία 
Παπαφίλη. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω κλείνει το παρόν πρακτικό. 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
 
1.Ιωάννης Τσολάκης, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
 
2. Αναστασία Θεοδοσίου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποελοδομίας 
 
3.Βασιλική Φίλη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος προτείνει α)τη συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης θετικών 

ζημιών για το έργο Κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου (δημοτικό σχολείο) με υπ΄  

αρ. πρωτ. 12508/07-05-2020 εργολαβικό συμφωνητικό ως εξής: 

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Νικόλαος Κουίνης, κλάδου: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

1.Μαρία Παπαφίλη, κλάδου: ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Βασιλική Φίλη, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Ευθύμιος Πέππας, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αναστασία Θεοδοσίου, κλάδου: ΠΕ Πολιτικών 3.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου: κλάδου ΠΕ7 Χημικών 

ΑΔΑ: ΨΜΓ5ΩΛ7-ΝΚΟ



Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

 

με Πρόεδρο της επιτροπής τον κ. Νικόλαο Κουίνη και αναπληρώτριά του την κ. Μαρία Παπαφίλη, 

σύμφωνα με το από 27-5-2022 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών 

για το εν θέματι έργο, και β)την παραλαβή από την Οικονομική Επιτροπή της υπ΄ αριθ. πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου 16992/27-5-2022 γνωμοδότηση των δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και 

Σβετλάνας Ζυγούρη, μελών της Δικηγορικής εταιρείας Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες για την εν 

θέματι υπόθεση, και τη διαβίβασή της στην ως άνω επιτροπή, προκειμένου να λάβει γνώση για τη 

διευκόλυνση του έργου της. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει ευθύνη στη δημοτική 

αρχή για λάθος χειρισμούς και μεγάλες καθυστερήσεις σε μελέτες κ.λπ., τα οποία οδήγησαν στις 

υπέρογκες απαιτήσεις του εργολάβου. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το σχολείο θα πρέπει να 

κατασκευαστεί πάση θυσία.  

 

  Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων με τα συνημμένα αυτής υπ΄ αριθ. πρωτ. 15043/19-05-

2022 έγγραφο του αναδόχου του έργου και σε συνέχεια του αιτήματός του περί αποζημίωσης με αριθ. 

πρωτ. 12319/3-5-2022, το από 27-5-2022 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαπίστωσης 

θετικών ζημιών για το εν θέματι έργο, την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 16992/27-5-2022 

γνωμοδότηση των δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και Σβετλάνας Ζυγούρη, μελών της 

Δικηγορικής εταιρείας Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4412/2016, 

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

διέπει την εν λόγω δημόσια σύμβαση, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Συγκροτεί επιτροπή διαπίστωσης θετικών ζημιών της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12508/07-05-

2020 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) ως εξής: 

 

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Νικόλαος Κουίνης, κλάδου: ΤΕ Πολιτικών 1.Μαρία Παπαφίλη, κλάδου: ΤΕ Τοπογράφων 

ΑΔΑ: ΨΜΓ5ΩΛ7-ΝΚΟ



Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Βασιλική Φίλη, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2.Ευθύμιος Πέππας, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αναστασία Θεοδοσίου, κλάδου: ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου: κλάδου ΠΕ7 Χημικών 

Μηχανικών 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Κουίνης με αναπληρώτριά του την κ. Μαρία 

Παπαφίλη, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι να ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και να 

εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη 

διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και 

συμπληρωματικά στοιχεία. (άρθρο 162 παρ. 2 N. 4412/16). 

 

  Β.- Παραλαμβάνει την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 16992/27-5-2022 γνωμοδότηση 

των δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και Σβετλάνας Ζυγούρη, μελών της Δικηγορικής εταιρείας 

Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες για την εν θέματι υπόθεση, την οποία διαβιβάζει στην ως άνω 

επιτροπή, προκειμένου να λάβει γνώση αυτής για τη διευκόλυνση του έργου της, 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 24/325/2022.- 

 

Κόρινθος, 30-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-162-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82/
ΑΔΑ: ΨΜΓ5ΩΛ7-ΝΚΟ
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