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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 52
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-11-2020
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 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 34137/6-11-2020 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.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 13ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης), 6)Ταγαράς Βασίλειος (ήταν εκτός αιθούσης από την συζήτηση
του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και έως το πέρας της συνεδριάσεως), 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 531η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί γνωμοδοτήσεως Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.
ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 71/2017) 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) και λήψη νέα επί του ιδίου ζητήματος», δίνει το λόγο στο μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Πούρο, για να εισηγηθεί το θέμα.
Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στις 18-6-2020 με απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επιβλήθηκαν στην ανάδοχο εταιρείας του εν θέματι έργου
MA.CON.STRUCTION ποινικές ρήτρες και στις 30-7-2020, κατόπιν επανυπολογισμού των ρητρών,
έγινε ορθή επανάληψη της απόφασης αυτής και το ποσό των ρητρών ανήλθε στο ποσό των
59.206,65€. Αναφέρει πως εφόσον, σύμφωνα με τις σχετικές γνωμοδοτικές αποφάσεις του Τεχνικού
Συμβουλίου, ο εργολάβος δεν έχει αποκλειστική ευθύνη για τις παρατάσεις συμβατικού χρόνου,
επομένως οι παρατάσεις είναι με αναθεώρηση, τότε εκ του νόμου δεν μπορεί να επιβληθεί καμία
ρήτρα. Αναφέρει πως με την προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίσαμε την επιστροφή
των ποινικών ρητρών που επιβλήθηκαν με την αρχική από 18-6-2020 απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας του Δήμου και όχι το ποσό αυτών που επιβλήθηκε με την ορθή επανάληψη της απόφασης
αυτής στις 31-7-2020. Αναφέρει πως σήμερα εισηγείται τη διόρθωση αυτού του σφάλματος και τη
λήψη νέας απόφασης περί επιστροφής κάθε ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί για το σκοπό αυτό,
διότι εφόσον οι παρατάσεις είναι με αναθεώρηση δεν υπάρχουν ρήτρες και πρέπει να αποσυρθεί το
σύνολο των ποινικών ρητρών, ό,τι ρήτρα έχει επιβληθεί για το σκοπό αυτό, δηλαδή το ποσό των
59.206,65€ σύμφωνα με την από 31-7-2020 ορθή επανάληψη της σχετικής απόφασης της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όταν είδε το θέμα πίστευε πως
σήμερα θα ανακαλούσαν την προηγούμενη εγκληματική απόφαση περί επιστροφής των ρητρών, με
την οποία αναγνωρίζεται με απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου συνευθύνη του Δήμου για τις
καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του έργου της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη. Αναφέρει πως η εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας λέει πως η αποκλειστική ευθύνη των παρατάσεων ήταν του εργολάβου.
Αναφέρει πως στη συζητήση στο Τεχνικό Συμβούλιο λέει πως συμφώνησαν και ο Δήμος και ο
εργολάβος για συνευθύνη του Δήμου. Αναφέρει πως οι ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι μεγάλες
και πως ο ίδιος κι η παράταξή του διαφωνούν. Αναφέρει πως σκανδαλωδώς ο Δήμος παρευρέθει στο
Τεχνικό Συμβούλιο κι αντί να στηρίξει τις θέσεις της υπηρεσίας, στήριξε τις θέσεις του εργολάβου.
Αναφέρει πως οι ευθύνες για την οικονομική μείωση του Δήμου είναι στην Οικονομική Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο κ. Πνευματικός σύντομα θα διαψευσθεί και θα φανεί
πως η δημοτική αρχή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου.
Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τον ενοχλεί που το πρακτικό του
Τεχνικού Συμβουλίου γράφει πως συμφώνησαν ο Δήμος κι ο εργολάβος, διότι ο νομικός σύμβουλος
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του Δήμου και ο προϊστάμενος του τμήματος έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
υπερασπίστηκαν την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγείται την άρση και επιστροφή της όποιας ποινικής ρήτρας έχει επιβληθεί και
παρακρατηθεί στον ανάδοχο του εν θέματι έργου, εξαιτίας των παρατάσεων συμβατικής προθεσμίας,
σύμφωνα με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι ο
εργολάβος δεν είχε την αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει, του Ν.4497/2017, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και
ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξ.)
Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 51/509/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης
επί γνωμοδοτήσεως Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά
με το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 71/2017)
4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω του ότι λήφθηκε υπόψη η αρχική απόφαση
περί επιβολής ποινικών ρητρών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
Κορινθίων κι όχι η ορθή επανάληψη αυτής κι συνακόλουθου σφάλματος στο ποσό των προς
επιστροφή ποινικών ρητρών.
Β.- Ορίζει την επιστροφή των ποινικών ρητρών ποσού 59.206,65€, που επιβλήθηκαν με την σε 2η
ορθή επανάληψη (αφορά την διόρθωση του ποσού που προκύπτει από τον

υπολογισμό των

ποινικών ρητρών) υπ αριθ. πρωτ. 16974/31-7-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και γενικά του συνόλου των ρητρών που
επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις με αριθ. πρωτ. 16974/18-6-2020 και σε 2η ορθή επανάληψη (αφορά
την διόρθωση του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών) υπ αριθ.
πρωτ. 16974/31-7-2020, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου Κορινθίων, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ,
αναδόχου της κατασκευής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ με αριθμό μελέτης
71/2017, διότι, σύμφωνα με τα: α)αριθ. 21/30-9-2020 πρακτικό – θέμα 4ο του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της αρ. πρωτ. 20133/2020 ένστασης της αναδόχου
εταιρείας κατά της αρ. 201/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, β)αριθ. 21/309-2020 πρακτικό – θέμα 3ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
επί της αρ. πρωτ. 21852/2020 ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά της αρ. 16974/2020 απόφασης
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της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, και γ)αριθ. 21/30-9-2020 πρακτικό –
θέμα 2ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της αρ. πρωτ.
1649/2020 ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά της 393/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κορινθίων, δεν αποδεικνύεται η αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου από τις αποφάσεις
περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του Δήμου Κορινθίων.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/531/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

