
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 48 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 25-10-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 11:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 48215/21-10-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Κορδώσης Χρήστος (ήταν 

εκτός σύνδεσης κατά τη συζήτηση των 4ου, 5ου και 6ου θεμάτων ημερήσιας διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Ζώγκος Ανδρέας.   
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         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 665η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας τις εισηγήσεις του για το 13ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

υπενθυμίζει την υπ’αριθμ.36/492/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε η 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 μελέτης 68/2017, 

μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E., και 

συγκροτήθηκε Επιτροπή εκτίμησης ύψους θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας.  Ακολούθως θέτει 

υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ. 40091/15-09-2022 εισήγηση του Τμήματος 

Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως  εξής:   

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός νομικού συμβούλου για το αίτημα του αναδόχου 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). 
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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. 

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. 

26. Με το υπ αρίθμ. 29744/25-07-2022 ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα αποζημίωσης. 

27. Με την αρ. 36/492/2022 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίστηκε η έναρξη της διασικασίας ματαίωσης 

της διάλυσης της σύμβασης και ορίστηκε η Επιτροπή εκτίμησης των θετικών ζημιών του έργου. 

28. Ότι οι αξιώσεις του αναδόχου για τις αποζημιώσεις του αναδόχου λόγω υπερημερίας του 

κυρίου του έργου θα είναι ιδιαιτέρως υψηλές, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο Δήμος. 

 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε άμεσα για τον ορισμό Νομικού Συμβούλου προκειμένου να 

συντάξει γνωμοδότηση προς την Δ.Υ. και τον Κύριο του Έργου επί του αιτήματος διάλυσης της 

σύμβασης ώστε να αποφευχθεί η οικονομική ζημία του Δήμου Κορινθίων και να μπορέσει να 

εκτελεστεί το σημαντικό αυτό έργο για την Δήμο Κορινθίων. 

 

Η γνωμοδότηση είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου διότι το αίτημα 

αποζημίωσης εμπεριέχει και ζητήματα που απαιτούν νομική γνώση σχετικά με συμβάσεις ιδιωτικού 

και δημοσίου δικαίου, με φορολογικά θέματα, έλεγχο ισολογισμών εταιρειών, στοιχεία τα οποία 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ύψος της αποζημίωσης. 

Ο νομικός σύμβουλος θα πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία ενασχόλησης με ανάλογες περιπτώσεις 

και γνώση της νομοθεσίας και νομολογίας των δημοσίων έργων. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΟΣ 

       

         Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει για την σύνταξη της αιτούμενης γνωμοδοτήσεως   

τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών κ.Στεφάνου Χρήστου,  ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα 

δημοσίων συμβάσεων.  

         Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης για το  εν λόγω θέμα που αφορά τον ορισμό 

δικηγόρου του κ.Χρήστου Στεφάνου για γνωμοδότηση επί του θέματος διάλυσης της εργολαβίας 

Κατασκευής της Μονάδας Κομποστοποίησης και καταβολής αποζημίωσης, και λέει : «πώς είναι 

δυνατόν να ορίζουμε δικηγόρο το νομικό σύμβουλο της εταιρείας MAC CONSTRUCTION που ήταν 
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ανάδοχος στην Πλατεία Περιβολάκια με πλήθος νομικών εγγράφων κατά του Δήμου. Δεν 

αμφισβητώ το κύρος του νομικού συμβούλου, όμως δεν μπορώ να δώσω θετική ψήφο στο θέμα. 

Εξάλλου  για το θέμα αυτό  μπορεί να γνωμοδοτήσει η αρμόδια Υπηρεσία. Απέχω από τη λήψη 

απόφασης.» 

         Ο κ.Κορδώσης αναφέρει επίσης ότι απέχει  από την ψηφοφορία του θέματος. 

         Ο κ.Πνευματικός Α. δηλώνει ότι ψηφίζει Λευκό. 

          Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Δήμος οφείλει, για την υποστήριξη των 

συμφερόντων του Δήμου, να ορίσει δικηγόρο με γνώση και εμπειρία σε θέματα συμβάσεων και 

αποζημιώσεων ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με το αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας 

και ζητά από τα μέλη να ψηφίσουν. 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν  την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.40091/15-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Έργων και Μελετών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 161 (Διακοπή 

εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης), του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, 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 

(Με αποχή των κ.κ. Σταυρέλη Ν.  και Κορδώση Χ. και με λευκή ψήφο του  κ.Πνευματικού Α. ) 

 

        Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, τον δικηγόρο Αθηνών κ.Στεφάνου Χρήστο 

στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει γνωμοδότηση προς την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία  και τον Κύριο του Έργου επί του αιτήματος 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 μελέτης 68/2017, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία 

GEOGENESIS A.E., σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και όπως ακριβώς και 

αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. 

 

         Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, 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.    
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       Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» (Α.Α.Υ.: 

1091/2022). 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/665/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 01-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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