
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 36 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-8-2022 

 

        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 του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 18η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ. 33934/12-8-2022 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 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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης 

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση 

του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 492η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

διάλυσης ή μη της σύμβασης του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
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ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

2.360.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 68/2017) και συγκρότηση 

επιτροπής εκτίμησης ύψους θετικών ζημιών του αναδόχου ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» υπενθυμίζει 

στα μέλη :  

Α. Την υπ’αριθμ 33/490/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία επανεγκρίνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 68/2017 

μελέτης, ορίζει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν 

λόγω έργου και  επανακαθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας  διαγωνισμού, για την εκτέλεση 

αυτού, 

Β. Την υπ’αριθμ. 3/14/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το από 10-01-2018 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ο οποίος 

έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 67743, 

απέρριψε  τις προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων:  

1)ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55513, 

2)ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55472,  

3)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε. με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 54718,  

4)ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 53806,  

5)Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον αριθμό 55293, 

6)ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55563,  και ανακήρυξε   

προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

GEOGENESIS A.E., 

Γ. Την υπ’αριθμ. 11/184/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το από 17-04-

2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισμού,   

ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την 

εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E.  με μέση 

έκπτωση  55,59% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.  

Δ. Την υπ’αριθμ.24/208/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-09-2020, 

Ε.  Την υπ’αριθμ. 37/313/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε., 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, 

Στ.  Την υπ’αριθμ. 49/480/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί  Ανάκλησης της με αριθμό 

313/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου  και λήψης νέας επί των ιδίων ζητημάτων, 

        και στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ. 

31926/03-08-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών 
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Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου  με συνημμένα την από 25/7/2022 ανακοίνωση διενεργείας 

κλήρωσης και το από 29/7/2022 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, η οποία εισήγηση έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Περί Διάλυσης σύμβασης του έργου και συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης ύψους θετικών 

ζημιών του έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών 

αποβλήτων», (Α.Μ. 68/2017) , του αναδόχου : ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την με αριθμό 68/2017 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων 

2. Την με αριθμ 33/490/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων , 

με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του εν λόγω 

έργου. 

3. Την από 12-07-2018 με αρ. πρωτ. 22932 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου 

Κορινθίων και του Αναδόχου ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 

4. Τα συμβατικά τεύχη , μελέτες, προδιαγραφές της εργολαβίας 

5. Την αρίθμ. 2334/21-01-2019 1η εντολή διακοπής εργασιών. 

6. Την αρίθμ. 13039/11-04-2019 1η εντολή έναρξης εργασιών. 

7. Την αρίθμ. 13727/17-04-2019 2η εντολή διακοπής εργασιών. 

8. Την αρίθμ. 16456/10-05-2019 2η εντολή έναρξης εργασιών. 

9. Την αρίθμ. 25684/8-09-2020 3η εντολή διακοπής εργασιών. 

10. Την αριθμ. 24/208/19-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως τις 30-09-2020 

11. Την αριθμ. 49/480/2020 ΑΟΕ Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ , 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ και 

της 1ης ΣΣ έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών 

αποβλήτων» 

12. Την αριθμ. Πρωτ. 37764/9-12-2020 1η ΣΣ έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών 

βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» 

13. Την από 15-12-2020 εγκεκριμένη επιμέτρηση του έργου που συνοδεύει την 12η Εντολή 

Πιστοποίησης εργασιών 

14. Την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 4606/15-02-2021 ως προς την 3η Ειδική Δήλωση Διακοπής 

Εργασιών του αναδόχου( εδάφια Ι , ΙΙ , ΙΙΙ). 

15. Την αριθμ. 5654/25-02-2021 Απόφαση σε υποβληθείσα 3η Ειδική Δήλωση Διακοπής 

Εργασιών του αναδόχου 

16. Την αριθμ. 11513/21-04-2022 Αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου από τον Ανάδοχο. 

17. Το αρίθμ. 39495/28-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

18.Το άρθρο 161(Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης), του Ν.4412/16 

(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

19. Το άρθρο 137 του Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» 

20. Την αρ.πρωτ.15479/22-05-2022 Απόφαση σε υποβληθείσα αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου 

«Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων».(Α.Μ. 

68/2017) , του αναδόχου : ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 

21. Την αριθμ. 466251 οικοδομική άδεια με τίτλο «Νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων ημιτελούς 

Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου 

Κορινθίων και αποπεράτωσή τους, με την οποία γίνεται δυνατή η συνέχιση των εργασιών. 

22. Ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρο 162 του Ν.4412/2016, περί ματαίωση διάλυσης μπορεί να 

ζητηθεί η ματαίωση διάλυσης σε περίπτωση που συμφωνεί ο Ανάδοχος αφού αποζημιωθεί για τις 

θετικές ζημιές που έχει υποστεί.  
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23. Το γεγονός ότι σε περίπτωση διάλυσης η συνέχιση των εργασιών μπορεί να ρυθμιστεί από την 

ειδική διάταξη του άρθρου 160 (παρ13) του Ν.4412/2016. 

24. Την αρ. 29744/25-7-2022 αίτηση αποζημίωσης του αναδόχου του έργου. 

25. Το από 29-07-2022 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών. 

 

-παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την ματαίωση ή μη της αυτοδίκαιης διάλυσης του έργου 

«Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων», και εν 

συνεχεία για τον ορισμό επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 

162 του Ν.4412/16 όπως ισχύει. 

-παρακαλούμε όπως ορίσετε αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την 

συμμετοχή στο έργο της Επιτροπής. 

 

Συνημμένα: 

1.Από 25/7/2022 ανακοίνωση διενεργείας κλήρωσης 

2.Από 29/7/2022 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης 

 

      Επίσης ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ 29744/25-7-2022 αίτηση 

αποζημίωσης του αναδόχου του έργου: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. και  ακολούθως προτείνει στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής : να μην γίνει διάλυση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22932/12-07-2018 σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ώστε αυτό το έργο να συνεχιστεί και επίσης προτείνει  την 

συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ύψους θετικών ζημιών του έργου, με μέλη: 

 

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 

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

σύμφωνα με το από 29-07-2022 Πρακτικό κλήρωσης μελών Επιτροπής διαπίστωσης θετικών 

ζημιών για το εν θέματι έργο,  καθώς και την  υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών        

κ.Μπόμπολα Κωνσταντίνα   για την συμμετοχή στο έργο της Επιτροπής. 

  

    Ο κ.Σταυρέλης παίρνει τον λόγο στο σημείο αυτό και λέει ότι στην εισήγηση της υπηρεσίας 

αναφέρεται η υπ’αριθμ.πρωτ.15479/22-05-2022 Απόφαση σε υποβληθείσα αίτηση διάλυσης 

σύμβασης του έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών 

αποβλήτων» (Α.Μ. 68/2017), του αναδόχου : ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε., και ερωτά ποιος έχει υπογράψει 

το έγγραφο αυτό που αποδέχεται την διάλυση. 
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     Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας η 

σύνταξη του εγγράφου περί διαλύσεως της σύμβασης, ότι αυτό συντάσσεται από την υπηρεσία και 

τον διευθυντή, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του έργου. 

     Ο κ.Σταυρέλης ερωτά : Ποιος έχει υπογράψει το έγγραφο αυτό; 

     Ο κ.Πούρος διευκρινίζει ότι εκ του νόμου προβλέπεται ότι είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας 

υπηρεσίας  η σύνταξη του εγγράφου και το υπογράφει ο Διευθυντής αυτής. 

      Ο κ.Σταυρέλης ερωτά ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης. Δηλώνει ρητώς ότι δεν θα 

συμφωνήσει σε αποζημίωση μεγάλου ύψους π.χ. 1.200.000 ευρώ..  

      Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα προτείνει η Επιτροπή εκτίμησης θετικών ζημιών το ύψος του 

ποσού και η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει. 

      Ο κ.Πνευματικός στο σημείο συνδέεται στην τηλεδιάσκεψη  και παίρνει τον λόγο. Αναφέρει ότι 

η πορεία του έργου οφείλεται σε προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Δημοτική αρχή από το έτος 

2019, που ανέλαβε και διέκοψε το έργο, και όχι από την Απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Αναφέρει ότι πριν μερικούς μήνες η δημοτική αρχή επέλεξε να συνεχίσει το έργο 

επειδή ήλθαν οι λογαριασμοί για την διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίοι είναι τρομακτικοί και 

θα οδηγήσουν σε αύξηση των δημοτικών τελών για τους Κορίνθιους. Αναφέρει ότι δεν ήλθε σε 

γνώση της Οικονομικής Επιτροπής το έγγραφο με τις αξιώσεις του εργολάβου και άλλα έγγραφα, 

ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο έχει σχετική ενημέρωση. Θεωρεί ότι ο Δήμος θα ζημιωθεί με 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αρνείται να δώσει την συναίνεσή του σε αυτό. Αναφέρει ότι  οι 

διακηρύξεις της δημοτική αρχής για Διαλογή στην πηγή και Κομποστοποίηση, έμειναν διακηρύξεις 

και δεν προχώρησαν. Είναι υπέρμαχος να τελειώσει το έργο, αλλά αναφέρει ότι η δημοτική αρχή 

θα πρέπει  μόνη της να διαχειριστεί το έργο και το κόστος που προκύπτει. 

     Ο Πρόεδρος  αναφέρει ότι διαφωνεί με τα λεγόμενα του κ.Πνευματικού και οι καθυστερήσεις 

δεν οφείλονται στην δημοτική αρχή αλλά σε άλλα αίτια και θα καταγράφονται στην εισήγηση της 

Επιτροπής εκτίμησης. Αναφέρει ότι αναμένεται να γίνει νέα Προσφυγή στο Συμβούλιο του 

Επικρατείας από τους αντιδίκους και δεν μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση περί αυτού, καθώς θα 

βλάψει τα συμφέροντα του Δήμου. Προτείνει να ενημερώσει κατ’ιδίαν τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

     Ο κ.Σταυρέλης ερωτά  ποια είναι η απόφαση που συζητάει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή.  

     Ο Πρόεδρος  διευκρινίζει ότι σήμερα η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  την μη-διάλυση της 

σύμβασης και την συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης, η οποία θα προτείνει τί ποσό από το 

αίτημα του εργολάβου, θα είναι νόμιμο να πληρώσει ο Δήμος.  

     Ο κ.Σταυρέλης αναφέρει ότι για το θέμα της διάλυσης δεν θα αποφασίσει εκείνος, αφού 

αποφάσισε η Τεχνική – Διευθύνουσα Υπηρεσία, και δεν συμμετέχει  στην λήψη απόφασης περί 

διάλυσης σύμβασης. Για την συγκρότηση της επιτροπής λέει ναι, χωρίς να δεσμεύεται για το 

αποτέλεσμα που θα φέρει η Επιτροπή. 
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    Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει λόγω 

αρμοδιότητας περί διάλυσης και η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για το θέμα που συζητείται 

σήμερα. 

     Ο κ.Πούρος διευκρινίζει ότι έγιναν τρεις διακοπές εργασιών και υποχρεωτικά έγινε η τελευταία 

διακοπή τον Οκτώβριο του 2020, λόγω της δικαστικής απόφασης. Τον Ιανουάριο του 2021, 

σύμφωνα με τον Νόμο, ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και ζητά 

αποζημίωση από θετικές ζημίες. Δύο μήνες μετά εκ του νόμου και επειδή δεν είχε εκδοθεί η 

οικοδομική άδεια δεν μπορούσε να συνεχιστεί το έργο. Πλέον και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 

466251 οικοδομική άδεια γίνεται δυνατή η συνέχιση των εργασιών και η αποπεράτωσή τους, 

εφόσον δεν υπάρξει συνέχεια της δικαστικής διαμάχης. Αναφέρει επίσης ότι η οικοδομική άδεια 

έχει εκδοθεί εντέχνως, το σχετικό πρόστιμο έχει πληρωθεί και θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει 

πρόβλημα. 

    Ο κ.Πνευματικός αναφέρει ότι η έκδοση της οικοδομικής άδειας έχει καθυστερήσει με ευθύνη 

της δημοτικής αρχής. 

    Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι είχε η αρχική οικοδομική άδεια δεν είχε ανανεωθεί όπως ήταν 

απαραίτητο, από την προηγούμενη δημοτική αρχή και επίσης είχε καταπέσει η Σ.Μ.Π.Ε. και το 

Κ.Π.Σ. και έπρεπε να περιμένει ο Δήμος  μέχρι να αναταχθεί, ώστε να συνεχιστούν οι διαδικασίες. 

    Ο Πρόεδρος καταλήγει ότι ο Δήμος έκανε αυτό που έπρεπε και στην ώρα που έπρεπε και 

καλεί τα μέλη να ψηφίσουν.  

    Ο κ.Πνευματικός ψηφίζει αρνητικά 

    Ο κ.Σταυρέλης ψηφίζει λευκό για την διάλυση της σύμβασης και θετικά για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής, χωρίς να δεσμεύεται για το αποτέλεσμα της εκτίμησης της Επιτροπής. 

 
        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ. 31926/03-08-2022 εισήγηση του Τμήματος 

Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τα συνημμένα 

αυτής, 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 και εάν δεν 

αναφέρεται ρητά ανωτέρω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν 

υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του 

Ν.4555/2018) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου με αρνητική ψήφο  

και με λευκή ψήφο του κ.Σταυρέλη) 

        Α.- Την ματαίωση διάλυσης της υπ’αριθμ. πρωτ.22932/12-07-2018 σύμβασης εκτέλεσης 

του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α), Αριθμός 
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μελέτης 68/2017, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία 

GEOGENESIS A.E.,  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 και  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(μειοψηφούντος του κ.Πνευματικού Αλέξανδρου με αρνητική ψήφο) 

         Β.-  Συγκροτεί Επιτροπή εκτίμησης ύψους θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας με την 

επωνυμία GEOGENESIS A.E. κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22932/12-07-2018 σύμβασης εκτέλεσης 

έργου μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας,  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 

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). 

       Ορίζεται επίσης η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, κ.Κωνσταντίνα Μπόμπολα του Νικολάου, κατηγορία ΤΕ, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικών – 

Λογιστών, βαθμός Α’, για συμμετοχή στο έργο της Επιτροπής. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/492/2022.- 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-08-2022 

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/
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