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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 31
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 19-6-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 16350/15-6-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κουτσογίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος
Ζαχαριά Σπυρίδωνα), 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός
Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης του θέματος «Επί ορθής επανάληψης της εισήγησης περί έγκρισης ή μη του 2ου Α.Π.Ε.
και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», διότι οι διαδικασίες
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 253η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Επί ορθής
επανάληψης της εισήγησης περί έγκρισης ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ.
23/200/2020 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 2ο
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του εν θέματι έργου συνολικής δαπάνης 1.528.522,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο
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με την σύμβαση, εργολαβίας της Επιχείρησης «MAC.CON.STRUCTION TAEAE», που συντάχθηκε
από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 71/2017 μελέτη και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή
της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας.

Ενημερώνει πως η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας υπέβαλε στην

Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση ορθή επανάληψη της εισήγησης για το παρόν θέμα, αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Ακολούθως, θέτει
υπόψη της επιτροπής την σε ορθή επανάληψη ως άνω αναφερόμενη σχετική εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην οποία επισυνάπτονται το υπ΄ αρ. 13/12-6-2020 πρακτικό
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την
έγκριση του εν θέματι Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου και η
αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, και η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Μ.Τ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»
Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η Εργοληπτική Επιχείρηση «MAC.CON.STRUCTION TAEAE», δυνάμει της αριθ. πρωτ.
20276/20-6-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ.
71/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Από την Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει
μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να
συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς κα εργασίες πρόσθετες από
τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει του άρθρου 156 του Ν.
4412/2016 από τη χρήση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.
Για το εν λόγω 2ο ΑΠΕ γνωμοδότησε θετικά (αριθ. πρωτ. 304/16-6-2020) το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ανέρχεται σε
1.528.522,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 23/200/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου του έργου, ο Πρόεδρος προτείνει την
έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ
ΤΣΑΛΔΑΡΗ εργολαβίας του οικονομικού φορέα με τη επωνυμία «MAC.CON.STRUCTION
TAEAE», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο εν λόγω Α.Π.Ε. έχει νέες
τιμές, που αφορούν θέματα που είχαν λυθεί με προγενέστερες αποφάσεις της τεχνικής υπηρεσίας,
η οποία είχε διαφωνήσει με τις τιμές αυτές. Αναφέρει πως ουσιαστικά οι νέες τιμές αλλάζουν
έμμεσα την σύμβαση και εξαντλούν σχεδόν τα απρόβλεπτα που προβλέπονται σ΄ αυτό το έργο, με
πράξεις του Δήμου χαριστικές υπέρ του εργολάβου και πως αυτό έχει κόστος για το Δήμο.
Αναφέρει επίσης πως ως δημοτική αρχή είχαν κατηγορηθεί με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, όταν
η επιτροπή διαγωνισμού με πρακτικό της εισηγήθηκε να δοθεί το έργο σε επόμενο μειοδότη
εργολάβο. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ως παράταξη διαφωνούν με τον 2ο Α.Π.Ε., διότι είναι
ουσιαστικά χαριστικός στο μεγαλύτερο κομμάτι του και θα οδηγήσει στη μη ολοκλήρωση της
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εργολαβίας, καθώς η εργολαβία αφορά και πεζοδρομήσεις και πλακοστρώσεις των γύρω οδών και
όχι μόνο την πλατεία, και πως είναι βέβαιος ότι η πρακτική που ακολουθείται θα οδηγήσει σε μη
ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτό έχει δημοπρατηθεί, και γι΄ αυτό ψηφίζουν αρνητικά.
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί
χαριστικού υπέρ του εργολάβου Α.Π.Ε., πως είναι εντελώς αστήρικτοι και δεν έχουν καμία σχέση
με την πραγματικότητα, πως οι υπηρεσίες και η δημοτική αρχή κάνουν αυτά που προβλέπονται
από τη νομοθεσία όσον αφορά στην αντιμετώπιση του εργολάβου, και πως προσπαθούν να
εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που υπάρχει, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο
δυνατό.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την αριθμ. 200/2020 απόφασή της, την σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα στοιχεία του φακέλου του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν.
4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες
διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ. με αρνητική ψήφο)

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» συνολικής δαπάνης 1.528.522,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
ίσο με την σύμβαση, εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MAC.CON.STRUCTION
TAEAE», που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την
αριθμ. 71/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον αναπληρωτή προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης
και σύμφωνα με την σε ορθή επανάληψη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/253/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 19-6-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

