ΑΔΑ: 68Α8ΩΛ7-Υ2Δ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.08.27 08:19:33
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 41
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 25-8-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 25η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 24451/21-08-2020 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.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 3)Κόλλια Κων/να, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος
κ.Σταυρέλη Νικόλαο).

Απόντες
1) Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος,3)Πλατής Σπυρίδων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 385η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 15ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AMALIA SOUKOULI
Ημερομηνία: 2020.08.27 07:36:33 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.22309/03-08-2020 εισήγηση του Τµήµατος Έργων και Μελετών
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα Ορισµός ∆ικηγόρου
Σχετ. : 1.αρ.20133/14-07-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
2.αρ.21852/29-07-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατόπιν των σχετικών 1 & 2 υποβληθέντων ενστάσεων της αναδόχου εταιρείας του έργου
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ” κατά αποφάσεων, τόσο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όσο και
της υπηρεσίας µας, οι οποίες πρόκειται να εκδικαστούν από τα αρµόδια όργανα, παρακαλούµε για τον
ορισµό νοµικού συµβούλου ο οποίος θα επιληφθεί των υποθέσεων αυτών (νοµική συµβουλή,
επεξεργασία σχετικών εγγράφων), προασπίζοντας τα νοµικά συµφέροντα του ∆ήµου.
Σας επισηµαίνουµε ότι, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος κι επειδή η µέχρι τώρα πορεία του
ανωτέρω έργου προοιωνίζεται τη συνέχιση ενστάσεων και προσφυγών από µέρους της αναδόχου
εταιρείας, θα πρέπει ο ανωτέρω νοµικός σύµβουλος να διαθέτει αφενός µεν επαρκή εµπειρία
ενασχόλησης µε ανάλογες περιπτώσεις, αφετέρου δε άριστη γνώση της νοµοθεσίας και νοµολογίας
των ∆ηµοσίων Έργων.
Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου
θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρέχει νοµικές υπηρεσίες ήτοι, την
µελέτη του φακέλου του έργου και την παροχή νοµικών συµβουλών σχετικά µε την αντιµετώπιση
των

υπ'αριθµ.:

1.αρ.20133/14-07-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και
STRUCTION

ενστάσεως

της

MA.CON.STRUCTION

2.αρ.21852/29-07-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ενστάσεως

της

ΤΕΧΝΙΚΗ
MA.CON.

συµπεριλαµβανοµένης

της

επεξεργασίας των εγγράφων απόψεων του ∆ήµου επί των ενστάσεων της αναδόχου προς το Τεχνικό
Συµβούλιο που θα συντάξει η Τ.Υ. Του ∆ήµου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν, ο Πρόεδρος
προτείνει τον ∆ικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Ν.Γαλενιανό.

Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός και µεταξύ άλλων λέει ότι ως παράταξη έχουν
δηλώσει ότι µε τις παρατάσεις του έργου θα µπούµε σε περιπέτειες και καλεί την ∆ηµοτική αρχή να
προχωρήσει σε έκπτωση του Αναδόχου.
Ο κ.Πούρος µεταξύ άλλων λέει ότι υπήρξε παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος και ότι πολλά
λάθη απορρέουν από την πρώτη απόφαση.
Ο κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος µεταξύ άλλων λέει ότι οι ρήτρες πρέπει να προσδιοριστούν από
τον Οκτώβριο του 2019 και όχι αργότερα. Αναφέρει επίσης ότι για να µην έχει ευθύνη θα ψηφίσει
λευκό.
Ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο και λέει ότι η ∆ηµοτική αρχή προσπαθεί να τελειώσει το έργο το
συντοµότερο και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο δικηγόρος θα µας συµβουλεύσει σχετικά
Ο κ.Πνευµατικός ακολούθως λέει µεταξύ άλλων ότι, η ευθύνη είναι της νέας δηµοτικής αρχής
που µίλησε για έκπτωση αναδόχου αλλά δεν την εφάρµοσε.
Ο κ.Πούρος ακολούθως λέει µεταξύ άλλων ότι η πρώτη τρίµηνη παράταση ήταν εκ του νόµου και
από την δεύτερη παράταση κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα ∆ηµοτική αρχή το αδιέξοδο που παρέλαβε
και ότι για να τελειώσει το έργο πρέπει όλοι να βοηθήσουν.
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Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει µεταξύ άλλων ότι, ενώ δεν ήταν κατασκευασµένο το 80% του έργου
και µπορούσε η παράταξή του να καταθέσει προσφυγή, δεν το έκανε, όµως µε τις συνεχείς
παρατάσεις η νέα δηµοτική αρχή δίνει όπλα στην εταιρεία αυτή και ότι για τεράστιο διάστηµα υπήρχε
εκχώρηση του έργου.
Ο κ.Πρόεδρος αναφέρει ότι για το επίδικο διάστηµα ευθύνεται η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή.
Ο κ.Μουρούτσος παίρνει τον λόγο και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι το θέµα που συζητείται είναι ο
ορισµός δικηγόρου και η ιστορία πρέπει να µας διδάξει ώστε να είµαστε πιο προσεκτικοί στο µέλλον
και οι υπηρεσίες να είναι πιο προσεκτικές στην σύνταξη των µελετών.
Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει,
καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(ο κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος ψηφίζει λευκό)
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο
Αθηνών Ιωάννη Ν.Γαλενιανό στον οποίο δίνει ρητή εντολή για την παροχή νοµικών υπηρεσιών προς
τον ∆ήµο Κορινθίων, ήτοι: την µελέτη του φακέλου του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ”
και την παροχή νοµικών συµβουλών σχετικά µε την αντιµετώπιση των υπ'αριθµ.: 1.αρ.20133/14-072020 ενστάσεως και
STRUCTION

2.αρ.21852/29-07-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ενστάσεως
ΑΝΩΝΥΜΗ

της

αναδόχου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

εταιρείας

MA.CON.

συµπεριλαµβανοµένης

της

επεξεργασίας των εγγράφων απόψεων του ∆ήµου επί των ενστάσεων της αναδόχου προς το Τεχνικό
Συµβούλιο που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κορινθίων.

Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την αντιµετώπιση των ανωτέρω νοµικών ζητηµάτων, τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση και
εµπειρία, θα καθοριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 41/385/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 26-08-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

