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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 8
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 3-3-2021
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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθ.
Δ1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη,
11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της υπ' αριθ.
Δ1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης :
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη,
11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534), την υπ’
αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'
αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω
τηλεδιάσκεψης σήμερα την 3η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 5760/26-02-2021 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 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
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
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
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σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8)
μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής
Σπυρίδων.
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 73η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
μειωτικού Α.Π.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ

προϋπολογισμού

μελέτης (Α.Μ. 71/2017) 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στην
Οικονομική Επιτροπή την αριθ. 59/609/2020 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε η μείωση του
φυσικού αντικειμένου του εν θέματι έργου και δόθηκε εντολή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων να προβεί στη σύνταξη του σχετικού μειωτικού
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το ως άνω έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
με αριθμό 609/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στοιχεία μείωσης του φυσικού αντικειμένου
του εν θέματι έργου. Ακολούθως, θέτει υπόψη της επιτροπής την από 2-3-2021 σχετική εισήγηση
του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η
οποία συνοδεύεται από το υπ΄ αριθ. 3/23-2-2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την έγκριση του εν θέματι 3ου Α.Π.Ε.
και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5300/22-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων
και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου προς το Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και την εισήγηση της υπηρεσίας προς το
Τεχνικό Συμβούλιο για την έγκριση του ως άνω ΑΠΕ, τον 3ο ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου και
την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, και η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.
ΤΣΑΛΔΑΡΗ», Αρ. μελέτης 71/2017
Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. μέλη της Επιτροπής,
Η Εργοληπτική Επιχείρηση ‘‘MA.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.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 20-6-2019
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Με την υπ’ αριθμ. 281/29-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της
συμβατικής προθεσμίας έως 20-9-2019.
Με την υπ’ αριθμ. 393/14-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της
συμβατικής προθεσμίας έως 20-4-2020.Με την υπ’ αριθμ. 23//201/13-05-2020 απόφαση της Ο.Ε.
εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 4-7-2020. Με την αριθ. 285/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε στον ανάδοχο η οριακή προθεσμίας εως 4/12/2020.Με την
αριθμ. πρωτ. 37229/3-12-2020 ειδική πρόσκληση ολοκλήρωσης του έργου εως την 13/01/2021.
Με την αριθμ. πρωτ. 2491/27-01-2021 απόφαση της Δ.Υ. κηρύχθηκε έκπτωτος ο ανάδοχος.
Ισχύουν οι διατάξεις περί προθεσμίας για άσκηση ένστασης επί της εκπτώσεως πριν την
οριστικοποίησή της.
Εγκρίσεις Α.Π.Ε.
1ος Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΝΤΜΕ: 1.232.679,03 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 66/2019 Απόφαση ΔΣ
2ος Α.Π.Ε. και 2ο ΠΚΝΤΜΕ: 1.232.679,03 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 253/2020 Απόφαση OE
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 3ο ΠΚΝΤΜΕ, συντάχθηκε βάσει της αριθ.
609/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή επί της οποίας η διευθύνουσα Υπηρεσία κατέθεσε
στο πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. ΕΜΠ 2 έγγραφο. Με βάση την ανωτέρω
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Ο.Ε.) και συγκεκριμένα το εδάφιο Α & Β, η Δ/νση Τ.Υ. &
Πολεοδομίας εντέλλεται να προβεί σε μείωση φυσικού αντικειμένου και σύνταξη σχετικού μειωτικού
Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ» τον οποίο θα υπογράψει ο
ανάδοχος ανεπιφύλαχτα.
Άρα στον 3ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι μειώσεις του εδαφίου Α της 609/2020 απόφασης της
ΟΕ και συγκεκριμένα : α) η κατάργηση των μεταλλικών περγκολών και των μεταλλικών ομπρελών
(εκτός 4τεμ), β) η μη κατασκευή της ανωδομής του κτιρίου, και γ) η μη ανακατασκευή των
περιμετρικών οδών.
Επίσης στον 3ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται αυξήσεις/μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών
που οφείλονται σε εσφαλμένη προμέτρηση λόγω της φύσεως του έργου καθώς και 4 νέες εργασίες
από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα του έργου.
Συγκεκριμένα, οι νέες εργασίες αφορούν :
Το άρθρο 3ΝΤ1 αφορά καλώδιο τύπου E1VV-U διατομής 5χ1,5mm, το άρθρο 3ΝΤ2 την
προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή στροφών (inverter) για το σιντριβάνι, το άρθρο 3ΝΤ3 την
βαφή των μεταλλικών ιστών, και το άρθρο 3ΝΤ4 την προμήθεια και εγκατάσταση προγραμματιστή
για το αυτόματο πότισμα. Οι νέες τιμές μονάδας συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του
Ν.4412/2016 και για την κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών γίνεται χρήση των
απροβλέπτων. Για το λόγο αυτό (νέες τιμές) συντάχθηκε το 3ο ΠΚΝΤΜΕ.
Με τον προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο, το «βασικό σχέδιο»
του έργου και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ 609/2020 απόφαση
της Ο.Ε.. Δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου.
Με τον παρών 3ο Α.Π.Ε. γίνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσό 411.113,99€
Για τον εν λόγο 3ο ΑΠΕ και 3ο ΠΚΝΤΜΕ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά (υπερ της εγκρίσεως) το
Τεχνικό Συμβούλιο Έργων με το αριθ. 3/23-2-2021 πρακτικό του.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψη:
 Τον Ν.3852/7-6-10 ( ΦΕΚ 87Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
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Την έγκριση του 3 ΑΠΕ & 3
Αρ. μελέτης 71/2017.

ου

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΘΑ
ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,

Ο Πρόεδρος αναφέρει πως πρόκειται για την πλατεία, που έπρεπε να έχει τελειώσει από τον
Ιούνιο του 2019, υπάρχει η γραπτή γνωμοδότηση από τον δικηγόρο τον κ. Γαλενιανό για την
διαδικασία

που

ακολουθούμε

και

προτείνουμε

σήμερα,

ότι

είναι

σύννομη,

υπάρχει

υπογεγραμμένος από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας ο ΑΠΕ, τον οποίο έχετε λάβει,
υπάρχει έγκριση από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο του μειωτικού ΑΠΕ, η διαδικασία της
έκπτωσης έχει ξεκινήσει, όπως προβλέπεται από το νόμο, και συνεχίζεται, δεν είμαστε αρμόδιοι να
αποφασίσουμε εμείς, τα αρμόδια όργανα θα αποφασίσουν. Επίσης οι αλλαγές που γίνονται στο
μειωτικό ΑΠΕ είναι επουσιώδεις. Υπάρχει για τις πέργκολες και τις τέντες, που δε μπαίνουν τελικά,
μια κακή αισθητική και μηδενική χρησιμότητα, όπως επίσης για τον περιβάλλοντα χώρο
χρειαζόταν, αν αποφασίζαμε να το συνεχίσουμε, τροποποίηση της μελέτης και της σύμβασης, γιατί
δεν είναι συμβατό με την νομοθεσία. Κατά συνέπεια προτείνω να γίνει δεκτός ο μειωτικός ΑΠΕ και
να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε στους κατοίκους την πλατεία για χρήση.
Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως το θέμα της πλατείας, που τόσο πολύ έχει
ταλανίσει και τη δημοτική αρχή, προηγούμενη και παρούσα, αλλά και τους δημότες του Δήμου
Κορινθίων αλλά και όλους τους επισκέπτες τις πόλης, βαίνει προς το τέλος της. Μετά την έγκριση
του μειωτικού ΑΠΕ, που μειώνεται ουσιαστικά το οικονομικό αντικείμενο κατά τετρακόσιες έντεκα
χιλιάδες, ήτοι κατά 27%, δεν είναι το μισό έργο δηλαδή που λένε κάποιοι ότι δεν έγινε, κατά 27%
πράγματι, περίπου δηλαδή το ¼ του έργου δεν εκτελείται, βαίνει προς το τέλος του.

Δεν

εκτελούνται οι δρόμοι, οι οποίοι είναι αντικείμενο, θα είναι αντικείμενο της κυκλοφοριακής μελέτης,
που θα ακολουθήσει το ΣΒΑΚ, δεν εκτελούνται οι προμήθειες και τοποθετήσεις δέκα έξι από τις
είκοσι ανάστροφες ομπρέλες, που αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορούν να προσφέρουν
πολλά πράγματα στην περιοχή ούτε στην εξυπηρέτηση των καταστημάτων, αλλά ούτε και των
ανθρώπων, κατοίκων, δημοτών, επισκεπτών που θέλουν να κάτσουν κάτω απ΄ αυτές, μόνο οι
τέσσερις τοποθετήθηκαν, έτσι, για να τις έχουμε και να τις θυμόμαστε, καθώς επίσης δεν εκτελείται
το έργο των επτά περγκολών, τριών και τεσσάρων σύνολο επτά περγκολών, οι οποίες ήτανε από
σιδηρά κατασκευή, το δε καλοκαίρι οι θερμοκρασίες που θα αναπτύσσονταν, ως σκίαστρα θα
χρησιμοποιούνταν υποτίθεται, κάτω από αυτές θα ήτανε πολλαπλάσιες της πραγματικής
θερμοκρασίας του χώρου, πολλαπλάσιες, το να στέκεσαι κάτω από μία πέργκολα σιδερένια με
τουρμποσωλήνα, την οποία την είδα στην πράξη πώς θα εκτελεστεί, είχε μόνο τρία εκατοστά
απόσταση η μία τουρμποχωλήνα από την άλλη, οι θερμοκρασίες θα ήταν άνω των εκατό βαθμών
από κάτω ακριβώς.

Πήραμε μια εισήγηση λοιπόν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το

Παράρτημα Κορινθίας, που μας πρότεινε και το αποδεχθήκαμε, γιατί είναι πολύ απλό στην
υλοποίηση και έξυπνο ταυτόχρονα, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή στοιχεία βιοκλιματικά της
ελληνικής φύσης, πέτρα και ξύλο, για να φτιάξουμε πέργκολες, οι οποίες από πάνω μπορούν να
πλεχτούν με γιασεμιά, με μπουκαμβίλιες και αγιοκλίματα, και να δώσουμε μια άλλη αισθητική στην
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πλατεία μας και ταυτόχρονα από κάτω να τις απολαύσουνε και οι κάτοικοι που θα κάθονται στα
παγκάκια να πιούνε έναν καφέ ή ένα αναψυκτικό από τα παραπλήσια μαγαζιά. Και το τελευταίο
που δεν κάνουμε είναι το αναψυκτήριο, το οποίο, νομίζω όλοι συμφωνούμε πλέον, και οι δημότες
αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι ο Δήμος δεν είναι καφετζής, δεν είναι ο σκοπός του να
πουλήσει καφέδες, ούτε να δημιουργήσει μια επιχείρηση, η οποία στο μέλλον δεν ξέρουμε πώς θα
μας βγει, ελπίζουμε να μην έβγαινε όπως και όλες οι άλλες στη δημοτική αγορά, από άποψη
συναλλαγών δηλαδή.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε εκεί, κοινή συναίνεση και αφού το

συζητήσουμε όλοι, έναν πολυχώρο εξυπηρέτησης, info-kiosk και τα λοιπά, αυτό θα το δούμε από
κοντά. Κατά συνέπεια φτάνει στο τέλος της αυτή η διαδικασία της πλατείας, όπου να ΄ναι θα γίνει
διοικητική παραλαβή, προς χρήση και ο κόσμος θα μπορεί να μπει μέσα και να την απολαύσει,
έστω και κατά 27% εκτελεσμένη στο οικονομικό της αντικείμενο λιγότερη. Αυτή είναι η εισήγηση, η
έντιμη και ειλικρινής από τη δημοτική αρχή, την οποία σας καλώ να αποφασίσετε θετικά και να
αποδεχθείτε την έγκριση που ήδη το Τεχνικό Συμβούλιο, το Παράρτημα της Τρίπολης, ομόφωνα
ενέκρινε.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως ξεκινώντας, θα ήθελα να εξετάσουμε σαν
Οικονομικής Επιτροπή αυτό που θα καταθέσω ως αίτημα, ότι τα θέμα αυτό πρέπει να αποσυρθεί,
γιατί εννέα κα μισή, δέκα παρά είκοσι πέντε, ήρθε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Και εδώ
έχουμε απουσία πολλαπλών εγγράφων. Να πω το κυριότερο: ο ίδιος ο ΑΠΕ δεν μας στάλθηκε.
Σήμερα λοιπόν συνεδριάζουμε για να εγκρίνουμε έναν μειωτικό ΑΠΕ, που δεν έχει σταλεί στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής. Και μόνο για αυτόν το λόγο πρέπει να αποσυρθεί το θέμα.
Ο Πρόεδρος λέει πως έχει σταλεί, έχουν σταλεί όλες οι λεπτομέρειες.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως δεν είναι δυνατόν στις δέκα και είκοσι οκτώ
να μας στέλνετε κάτι, δεν είναι δυνατόν να συνεδριάζουμε στις δέκα και να μας στέλνετε κάτι στις
δέκα και είκοσι οκτώ, είναι ντροπή σας. Αλλά λείπουνε κι άλλα πράγματα και δεν θα τα αποφύγετε
και αν θα χρειαστεί θα τα πάρουμε και με εισαγγελική παραγγελία. Στο εμπιστευτικό πρωτόκολλό
σας, αναφέρεται και στην εισήγηση, υπάρχουν οι απόψεις αυτών που είναι επιβλέποντες του
έργου, που εκεί σας λένε, γιατί αυτό είναι κοινό μυστικό πλέον στο Δήμο, ότι όλο αυτό είναι
παράνομο. Τους πείσατε να το καταθέσουν το πρωτόκολλο του Δήμου, αναφέρεται όμως στην
εισήγηση. Αυτό πρέπει να το είχαμε στα χέρια μας σήμερα, για να ξέρει κι ο κ. Πλατής και κάποιοι
άλλοι που δεν γνωρίζουνε, η κ. Κόλλια, το τι αποφασίζουν σήμερα και τι επιπτώσεις θα έχουν σε
προσωπικό επίπεδο.

Δεν το στείλατε αυτό.

Γιατί, στείλατε την απόφαση του Τεχνικού

Συμβουλίου; Στείλατε μήπως την έκπτωση που έχει γίνει; Αυτό που είπατε πριν, του Γαλενιανού
την νομική άποψη για το θέμα, που είναι γνωμοδοτική, στείλατε τίποτα από αυτά; Και θέλετε να
συνεδριάσουμε; Εγώ, πριν τοποθετηθώ στα υπόλοιπα, βάζω θέμα να αποσυρθεί αυτό το θέμα
από την ημερήσια διάταξη και αφού αποφασίσετε μάλλον να συνεχιστεί, θα πάω να κάνω την
κύρια τοποθέτησή μου.
Ο Πρόεδρος λέει πως δεν τίθεται θέμα να αποσύρουμε το θέμα αυτό, γιατί πρέπει οι πολίτες να
αρχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατεία. Και όλες οι μεθοδεύσεις, που έχετε κάνει κ. Πνευματικέ
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Γιατί μιλάω για μεθοδεύσεις.

Δεν είναι δυνατόν εμπιστευτικό

έγγραφο, το οποίο στέλνουν κάποιοι, εσείς να το έχετε πριν το πάρω εγώ. Κι αυτό το εμπιστευτικό
έγγραφο που λέτε, δεν έχω την εξουσιοδότηση από εκείνους που μου το έστειλαν, γιατί μου το
έστειλαν εμπιστευτικά, αν μου είχαν δώσει την εξουσιοδότηση να το δημοσιοποιήσω, θα το
δημοσιοποιούσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά είναι εμπιστευτικό και πρέπει να το
σεβαστούμε. Το εμπιστευτικό έγγραφο υπάρχει, έχει ληφθεί υπόψη, υπάρχουν όλα τα στοιχεία
που σας ανέφερα, γνωματεύσεις του δικηγόρου, η έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της
Περιφέρειας και όλα αυτά.

Και μην τρομοκρατείτε ή προσπαθείτε να το κάνετε αυτό τους

μηχανικούς και τα μέλη της Επιτροπής με προσωπικές επιπτώσεις και τα λοιπά. Εδώ παίρνουμε
μια σύννομη απόφαση και θέλω να βγείτε δημοσίως και να μου δώσετε τα εύσημα και τα
συγχαρητήρια, γιατί το είχατε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο: αν υπογράψει ο εργολάβος ότι δεν έχει
επιπτώσεις, δηλαδή δεν έχει απαιτήσεις δικαστικά να πάρει χρήματα από το Δήμο, θα βγω και θα
το πω. Και ο εργολάβος υπέγραψε ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα ότι συναινεί για να λυθεί το
πρόβλημα, να διαλυθεί η εργολαβία και να προχωρήσουμε χωρίς επιπτώσεις. Αν σας ακούγαμε,
με βάση τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στον τρόπο που κάνατε το διαγωνισμό, θα είχαμε
δικαστική εκκρεμότητα ετών, θα φτάναμε δηλαδή το 2025 και δεν θα είχαμε τελειώσει, και θα
διεκδικούσε ο εργολάβος πάρα πολλά χρήματα, κάτι που με τις προσπάθειές μας, αυτό,
αποφεύχθηκε. Και περιμένω να δω τι θα πείτε στην τηλεόραση. Προτείνω λοιπόν να συνεχιστεί η
συζήτηση και να μην αναβληθεί το θέμα. Ποιοι έχουν αντίρρηση;
Ο κ. Πλατής, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως θα συμφωνήσω καταρχάς με τον κ. Πνευματικό
ότι πήραμε πολύ αργά τις εισηγήσεις. Εννέα και δέκα εννέα εμένα μου ήρθε η εισήγηση, η οποία
αναφέρει το τι θα κάνουμε. Το άλλο το mail δεν το έχω δει ακόμα, που λέει η κ. Κότσαλου. Τρεις
ερωτήσεις έχω να κάνω. Έχουμε λέμε μια υπεύθυνη δήλωση από τον εργολάβο ότι δεν έχει καμία
απαίτηση πλέον μετά την έκπτωσή του. Την έχουμε; Δεν την έχω.
Ο Πρόεδρος απαντά πως βεβαίως. Την έχουμε, σας το βεβαιώνω.
Ο κ. Πλατής αναφέρει πως εγώ δεν την έχω. Συμφωνώ με την άποψή σου Δήμαρχε ότι πρέπει
να κρατήσεις το χαρτί σου κρυφό και μυστικό, συμφωνώ.

Εγώ δεν το ξέρω.

Έχουμε έναν

υπεργολάβο. Πώς διαχειρίζεται αυτός ο υπεργολάβος;
Ο Πρόεδρος απαντά πως όπως προβλέπεται από το νόμο κι έχουμε κινήσει την διαδικασία της
έκπτωσης.
Ο κ. Πλατής λέει πως δεν το ξέρω, για τον υπεργολάβο μιλάμε.
Ο Πρόεδρος απαντά πως στο λέω. Ο υπεργολάβος, εάν είναι νόμιμο ή όχι να είναι υπεργολάβος
και τα λοιπά, ο Δήμος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της έκπτωσης, την οποία θα αποφασίσει όχι ο
Δήμος, το αρμόδιο όργανο. Εμείς κάναμε τη δουλεία μας.
Ο κ. Πλατής αναφέρει πως αυτό θέλω να πω, τι απαιτήσεις θα έχει από εμάς ο υπεργολάβος.
Εγώ από την αρχή ήμουνα κατά της έκπτωσης του εργολάβου. Γιατί επειδή έχω διαχειριστεί στο
παρελθόν πολλές τέτοιες εκπτώσεις, ξέρω ότι θα περνάγανε τα έξι χρόνια τουλάχιστον. Γι΄ αυτό
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ήθελα μία συναινετική λύση. Εγώ ψηφίζω θετικά, αλλά έχω όμως όλες αυτές τις ενστάσεις μου,
γιατί δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τη συναίνεση του εργολάβου.
Ο Πρόεδρος απαντά πως να έρθει ο κ. Πλατής στο γραφείο του ή στο γραφείο του κ. Πούρο, για
να δει τα έγγραφα. Υπάρχουν, το διαβεβαιώνω και το διαβεβαιώνω κατηγορηματικά.
Ο κ. Πλατής λέει πως το να έρθω εγώ να τα δω, δεν μου λέει τίποτα, δεν θα έπρεπε να ήταν στην
Οικονομική Επιτροπή; Να την είχαμε όλοι; Γιατί εδώ μας αναφέρει «θα υπογράψει ο ανάδοχος
ανεπιφύλακτα», «θα».
Ο Πρόεδρος και ο κ. Πούρος απαντούν πως έχει υπογράψει, το υπέγραψε, είναι η υπογραφή του
ανεπιφύλακτα.
Ο κ. Πλατής λέει πως εγώ επαναλαμβάνω ότι ψηφίζω θετικά, αλλά το θέμα είναι ότι με ένα «θα»
και με ένα… Εγώ συμφωνώ σε εσένα Γιώργο και στο Δήμαρχο, ότι έχετε το χαρτί, παρόλα αυτά
έχω μία μικρή επιφύλαξη το αν θα εξελιχθούν όλα όπως πρέπει, τίποτε άλλο.
Ο Πρόεδρος απαντά πως με τον υπεργολάβο εμείς δεν έχουμε τίποτα, εμείς έχουμε σύμβαση με
τον εργολάβο, το τι κάνουν αυτοί μεταξύ τους είναι δικό τους θέμα.
Ο κ. Πλατής λέει πως συμφωνεί.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως έχω θέσει ένα θέμα: επειδή σήμερα τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχουν στα χέρια τους όλα τα σχετικά, που είναι απαραίτητα για να
πάρουν απόφαση.

Καταρχάς όταν στέλνετε την ώρα που συνεδριάζουμε, συνεδριάζουμε και

στέλνετε δέκα και είκοσι τον ανακεφαλαιωτικό, την ουσία του θέματος, τι πιστεύετε; Ότι υπάρχει η
δυνατότητα, έναν ανακεφαλαιωτικό, που αναφέρει ποσότητες, να κάτσει κάποιος, και ο καλύτερος
στον κόσμο να είναι σε ικανότητες, ταυτόχρονα να τοποθετείται για θέματα άλλα της Οικονομικής
Επιτροπής και να διαβάζει τον ανακεφαλαιωτικό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν υπάρχει λοιπόν στη
διάθεσή μας ο ανακεφαλαιωτικός, δεν υπάρχει. Δεύτερον, δεν υπάρχει η έκπτωση, να δούμε τι
έχει συνταχθεί, δεν υπάρχει η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει το εμπιστευτικό
έγγραφο, που πρέπει να υπάρχει στα χέρια και στη διάθεση των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής, να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων, έχει υπογραφεί, απ΄ ό,τι ξέρω εγώ,
και από την Διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας το παρόν έγγραφο, που σας έχει σταλεί κ.
Νανόπουλε. Και το έγγραφο αυτό, το δηλώνω κατηγορηματικά, δεν το έχω, έχω ακούσει. Αν το
είχα θα το έβγαζα στη δημοσιότητα.
Ο Πρόεδρος ρωτάει μήπως το γράψατε εσείς κύριε Πνευματικέ;
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως κακώς έχει μπει στα εμπιστευτικά έγγραφα, δεν έχει τα στοιχεία
εμπιστευτικού εγγράφου μία αναφορά υπαλλήλων που σας λένε ότι είναι παράνομη αυτή η
διαδικασία που κάνετε με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Ο κ. Πούρος απαντά πως δεν λένε αυτό, τα καλύτερα λόγια λένε.
Ο Πρόεδρος απαντά πως κύριε Πνευματικέ αφήστε τα αυτά που λέτε, δεν θα παίξουμε το παιχνίδι
σας να καθυστερήσουμε τη διαδικασία για τους λόγους που εσείς θέλετε. Έχετε όλα τα στοιχεία
στη διάθεσή σας για να αποφασίσετε. Δεν θα κάνετε εσείς τη δουλειά του μηχανικού, εκτός κι αν
θέλετε να σας προσλάβουμε, να πάτε στην τεχνική υπηρεσία και να ψάχνετε τα χαρτιά αν είναι τρία
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τα κυβικά μέτρα το μπετόν, τέσσερα τα κυβικά μέτρα του γκαζόν ή ο,τιδήποτε άλλο, τις
λεπτομέρειες. Τα στοιχεία που χρειάζονται στην Οικονομική Επιτροπή, για να πάρουμε σήμερα
απόφαση, τα έχετε.

Και εγώ, όπως και ο κ. Πούρος, σας περιγράψαμε επακριβώς τι λέει ο

δικηγόρος, τι λέει το Τεχνικό Συμβούλιο, τι υπογράφουνε οι μηχανικοί. Όλα τα υπόλοιπα είναι
κωλυσιεργία.
Ο κ. Πνευματικός λέει πως το εμπιστευτικό που αναφέρεται στην εισήγηση, θα μας το διαβάσετε;
Ο Πρόεδρος απαντά πως το εμπιστευτικό το διάβασα εγώ κι εκείνοι που έπρεπε να το διαβάσουν
κ. Πνευματικέ, αλλά οι υπάλληλοι θεώρησαν ότι είναι εμπιστευτικό. Κάποιος άνθρωπός σας από
εκεί πέρα σας το έδωσε, γιατί έχετε κι εσείς τον τρόπο σας και κάνετε κάποια παιχνιδάκια εκεί
κάτω.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει δεν το έχω στη διάθεσή μου.
Ο Πρόεδρος απαντά πως δεν πρέπει να το έχετε.

Δεν πρέπει να το έχετε, γιατί ήρθε

εμπιστευτικό, δεν το καθόρισα εγώ το εμπιστευτικό, οι υπάλληλοι το καθόρισαν.
Ο κ. Πνευματικός ρωτά επί του διαδικαστικού, της αναβολής του θέματος, τι ψηφίζουμε;
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως ψηφίζουμε την εισήγηση της υπηρεσίας με τον μειωτικό ΑΠΕ.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως κ. Νανόπουλε, δεν έχουμε μπει στην ουσία, εγώ έβαλα ένα
διαδικαστικό να αναβληθεί το θέμα, να ψηφίσουμε.
Ο Πρόεδρος απαντά πως απερρίφθη.
Ο κ. Πνευματικός ρωτά αν κι ο κ. Πλατής το απέρριψε.
Ο κ. Πλατής αναφέρει πως είπα ότι ψηφίζω θετικά τον μειωτικό ΑΠΕ, αλλά έχω τις επιφυλάξεις
μου για ό,τι είπα.
Ο Πρόεδρος ρωτά τον κ. Πλατή τι ψηφίζει για τη συνέχιση ή όχι της συζήτησης του θέματος.
Ο κ. Πλατής απαντά πως είπα ναι από την αρχή, είπα ναι, εισηγούμαι θετικά για την
ανακεφαλαίωση.
Ο Πρόεδρος ζητά από τον κ. Πνευματικό να μπει στην ουσία.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως σήμερα, για άλλη μία φορά, σε ένα πολύ
σοβαρό θέμα για τα συμφέροντα του Δήμου υπάρχει μεθόδευση, και μεθόδευση το λέω με
κεφαλαία γράμματα, από πλευράς της δημοτικής αρχής όσον αφορά το πώς θα παρθεί η απόφαση
από την Οικονομική Επιτροπή. Για άλλη μία φορά η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς να
έχει τα στοιχεία, ούτε τα στοιχειώδη στοιχεία, όπως είναι ο ΑΠΕ, που πρέπει να μελετηθεί, γιατί
στάλθηκε δέκα και μισή, εν ώρα συνεδρίασης, τα στοιχεία λοιπόν για να παρθεί αυτή η απόφαση.
Δεν έχουμε το έγγραφο το εμπιστευτικό που κατατέθηκε, που αφορά το ίδιο το έργο και κακώς
πρωτοκολλήθηκε ως εμπιστευτικό. Γιατί δεν γνωρίζω κιόλας αν οι ίδιοι οι υπάλληλοι το είχανε
γράψει ότι είναι εμπιστευτικό ή εμείς το χαρακτηρίσαμε ως Δήμος εμπιστευτικό και το καταθέσαμε
στο πρωτόκολλο.
Ο Πρόεδρος απαντά πως οι υπάλληλοι το χαρακτήρισαν.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως αν το χαρακτήρισαν οι υπάλληλοι καλώς κάνατε, αλλά εμείς
έχουμε το δικαίωμα, έστω και στο παραπέντε, σήμερα αυτό το έγγραφο να το διαβάσετε στην
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Οικονομική Επιτροπή, γιατί είναι βασικό στοιχείο για να παρθεί η απόφαση.

Σήμερα λοιπόν

συνεδριάζουμε. Και ρωτάω εγώ: γιατί συνεδριάζουμε; Ο εργολάβος από είκοσι επτά του μηνός
έχει κηρυχθεί έκπτωτος. Μετά την κήρυξη σε έκπτωση του εργολάβου, εμείς μιλάμε για αρνητικό
ανακεφαλαιωτικό σήμερα; Έχουμε το δικαίωμα αυτό; Διαβάστε λίγο τις διατάξεις.
Ο Πρόεδρος ρωτά ποιος το αποφάσισε; Αναφέρει πως δεν είναι έκπτωτος το εργολάβος, δεν
έχει αποφασίσει το αρμόδιο όργανο.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως εγώ διαβάζω την εισήγηση, όπως μου κατατέθηκε.
Ο Πρόεδρος λέει πως άλλο η εισήγηση, εισηγηθήκαμε να γίνει έκπτωτος, δεν είναι έκπτωτος.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως εγώ παίρνω μια εισήγηση στις εννέα και μισή, η οποία μου
γράφει ρητά και κατηγορηματικά: με το υπ΄ αριθμόν είκοσι τέσσερα ενενήντα ένα κάθετος είκοσι
επτά πρώτου είκοσι ένα απόφαση της Δ.Υ., της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κηρύχθηκε έκπτωτος ο
ανάδοχος, ισχύουν βέβαια οι διατάξεις για άσκηση ένστασης επί της εκπτώσεως πριν την
οριστικοποίησή της. Πρώτον, δεν έχουμε αυτήν την απόφαση, που κηρύχθηκε έκπτωτος, έχει
κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος και σήμερα συνεδριάζουμε για μειωτικό ΑΠΕ, ενώ έχει κηρυχθεί
έκπτωτος ο εργολάβος. Αυτό δεν μπορεί να παρθεί ως απόφαση. Έχουμε λοιπόν έναν εργολάβο,
ο οποίος σήμερα είναι κοντά στα δύο χρόνια που έχει αναλάβει το έργο.

Καταρχήν, και να

καταγραφεί στα πρακτικά, γιατί βλέπω κάτι δηλώσεις περίεργες που κάνετε, το στοίχημα που
είχατε βάλει ότι θα τελειώσει η εργολαβία πέρσι πριν από το Πάσχα, το έχετε χάσει, όχι η πλατεία
δεν τελείωσε, ούτε καν η πλατεία δεν τελείωσε σαν πλατεία ένα μέρος του έργου. Ακόμα και
σήμερα ένα μέρος του έργου δεν έχει τελειώσει.

Ακόμα και αυτή η πλατεία θέλετε να την

παραδώσετε στους Κορίνθιους χωρίς το πράσινο, που προβλεπότανε, χωρίς τις εφτά πέργκολες,
χωρίς το κατάστημα, χωρίς τις ομπρέλες παρά τέσσερις, που κι αυτές δεν ξέρω αν είναι μέσα στις
προδιαγραφές, δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν ξέρω βεβαίως, και το καταθέτω για άλλη μια φορά, το
τι έχουνε πληρωθεί. Γιατί μπορεί να είναι το αντικείμενο αυτή τη στιγμή στο εβδομήντα τοις εκατό,
λιγότερο από εβδομήντα τοις εκατό, το οικονομικό αντικείμενο, το αντικείμενο των εργασιών είναι
πολύ λιγότερο, αν σκεφτείτε ότι έχουμε όλα τα απρόβλεπτα, τα έχουμε διαθέσει στον εργολάβο
μέχρι σήμερα. Και εκκρεμούν βεβαίως πάρα πολλές εργασίες. Αναφέρετε κάπου κάπου και σε
δημόσιες δηλώσεις σας ότι στην πλατεία κάναμε, λέει, την παιδική χαρά επιπλέον. Παιδική χαρά
χωροταξικά προβλεπόταν. Αυτή η παιδική χαρά είναι απ΄ τις παιδικές χαρές που έχουνε προκύψει
κι έχουν συμβασιοποιηθεί από τη δική μας δημοτική αρχή και μία απ΄ αυτές ευνοήτως θα έμπαινε
και στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη και γι΄ αυτό και τη βάλατε κι εσείς και καλά κάνατε και τη
βάλατε. Όταν εμείς ξέραμε ότι έχουμε έναν διαγωνισμό που έχει συμβασιοποιηθεί και βεβαίως
ξέραμε ότι θα υπάρξει και νέος διαγωνισμός με πολλά λεφτά, που είχαμε με το Πράσινο Ταμείο,
δηλαδή δεύτερος διαγωνισμός για παιδικές χαρές, θα βάζαμε στη μελέτη και την πλατεία για να
κατασκευαστεί; Έτσι, γιατί επικοινωνιακά προσπαθείτε να πείτε ότι κάνατε κάτι παραπάνω σ΄
αυτήν την πλατεία. Σ΄ αυτήν την πλατεία κάνατε πολύ λιγότερα. Εδώ, όπως φαίνεται και από την
εισήγηση, μιλάμε για αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου, που απαγορεύεται από τις διατάξεις.
Διαβάστε λοιπόν αν θέλετε ποιες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να κάνουμε αυτούς τους
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μειωτικούς ΑΠΕ. Αν δε γίνεται αλλαγή ουσιώδης. Στην εισήγηση που μας έχετε δώσει, που όλοι
την πήραμε τελευταία στιγμή, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: με τον προτεινόμενο τρίτο
ΑΠΕ τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο, το βασικό σχέδιο του έργου και τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν εξακόσια εννιά απόφαση, πάλι την αναφέρουν
για να δείξουν για άλλη μια φορά οι υπάλληλοι ότι δεν ήταν δική τους επιλογή, ουσιαστικά την
επιβάλλατε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι ουσιώδης τροποποίηση σύμβασης
αυτό που κάνετε σήμερα.
συμφερόντων του Δήμου.

Τροποποίηση σύμβασης επί το δυσμενέστερο εις βάρος των
Αν δείτε λοιπόν τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί όταν ζητήσαμε

αιτιολόγηση προσφορών, θα δείτε ότι αυτές οι υπολειπόμενες εργασίες, που σήμερα θέλετε να τις
αφαιρέσετε, είναι αυτές για τις οποίες και αυτός ο εργολάβος άλλα και άλλοι εργολάβοι μιλούσαν
ότι θα έχουνε ζημιές. Εσείς λοιπόν χαριστικά και όχι από κανέναν άλλο λόγο, ουσιαστικά, γιατί
αυτή ήταν η διαπραγμάτευση που κάνατε μαζί του, ουσιαστικά χαρίζετε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
σε αυτόν τον εργολάβο, τώρα, που μέχρι τώρα έβγαζε κέρδη, θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχει
κόστος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης κι όχι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά κατηγορία.

Είναι ενιαίο το ποσοστό

έκπτωσης. Τώρα λοιπόν που είναι να χάσει, ουσιαστικά εσείς του χαρίζετε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ. Αλλαγή σύμβασης με το εκατό τριάντα δύο απαγορεύεται να ξέρετε, απαγορεύεται να γίνει.
Για μένα πρέπει, αν έχετε συντάξει σωστά την έκπτωση, γιατί έχω αμφιβολίες αν την έχετε συντάξει
σωστά, για να δώσετε τη δυνατότητα να υπάρξει δικαίωσή του, όπως κάνατε με τη μεθόδευση για
τις ποινικές ρήτρες.

Πήγατε ο ίδιος στο Τεχνικό Συμβούλιο και δηλώσατε ότι πρέπει να του

επιστραφούν, έτσι το μεθοδεύσατε.
Ο Πρόεδρος λέει πως δεν δήλωσα κάτι τέτοιο.
Ο κ. Πνευματικός λέει πως το γράφει η απόφαση, το μνημονεύει η απόφαση.
Ο Πρόεδρος λέει μη λέτε πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ.
Ο κ. Πούρος λέει πως δεν τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος στο Τεχνικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος λέει πως δεν μίλησα καθόλου εγώ, καθόλου δεν μίλησα στο Τεχνικό Συμβούλιο.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως έστω, ο νομικός σύμβουλος που εσείς διορίσατε. Είπε λοιπόν να
αποδοθούν οι ποινικές ρήτρες στη εταιρεία.
Ο Πρόεδρος και ο κ. Πούρος λένε πως δεν είπε τέτοιο πράγμα.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως έχει καταγραφεί αυτό τώρα, μην το παλεύετε άλλο.
Ο Πρόεδρος λέει πως αυτό σας λέω, μην αμφισβητείτε τα γεγονότα.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως έχει καταγραφεί στα πρακτικά του Τεχνικού Συμβουλίου ότι εσείς
ζητήσατε την επιστροφή των ποινικών ρητρών. Και είναι αποφάσεις που θα σας συνοδεύουν και
στο μέλλον, αυτά τα οποία έχετε κάνει. Προκλητικά σκανδαλώδεις αποφάσεις έχετε πάρει για την
πλατεία και δεν θα μείνουν βεβαίως αναπάντητα όλα αυτά. Εδώ να κλείσω και να ζητήσω από
εσάς, που λέτε ότι τα κάνετε όλα σωστά και πιστεύετε ότι δεν θα έχει επιπτώσεις ο Δήμος. Ζητώ
λοιπόν, και να γραφτεί στα πρακτικά η απάντησή σας, αν το πιστεύετε πραγματικά κι εσείς κι ο κ.
Πούρος: αν υπάρξουν αποζημιώσεις στο μέλλον μετά από διεκδίκηση του εργολάβου, σας καλώ
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σήμερα να δηλώσετε κι εσείς κι ο κ. Πούρος ότι θα τις καταβάλετε από χρήματα δικά σας στα
ταμεία του Δήμου. Αυτή τη δήλωση οφείλετε να την κάνετε. Αφού είστε τόσο σίγουροι κι έχετε
πάρει δεσμεύσεις και τις αναφέρατε και πριν απαντώντας στον κ. Πλατή, θεωρώ ότι είναι μια
αυτονόητη δήλωση που πρέπει να την κάνετε. Αν δεν την κάνετε αυτή τη δήλωση, θεωρώ ότι
εμπαίζετε την Οικονομική Επιτροπή και την παραπλανάτε.

Γιατί διεκδικήσεις θα υπάρξουνε,

αντιδικία θα υπάρξει, ας εκτεθώ εγώ, αντιδικία θα υπάρξει και θα υπάρξουν, γιατί έχετε κάνει
τεράστια λάθη, εγκληματικά, στην διαχείριση του έργου αυτού, ουσιαστικά αυτά θα κληθεί να τα
καταβάλλει ο Δήμος. Και πολύ γρήγορα θα έχουμε νέα για το θέμα αυτό. Αφού σήμερα πάτε να
κλείσετε μια εργολαβία, κατά την άποψή μου, παράνομα, όταν αυτοί θα έχουνε κάνει αυτό που
πιστεύουν ότι έχουνε κάνει το έχουν καταφέρει, θα στραφούν εναντίον του Δήμου κι έχουν χρονικό
διάστημα αρκετό να στραφούν εις βάρος του Δήμου. Κάντε λοιπόν αυτή τη δήλωση κι έτσι κλείνω.
Κάντε τη δήλωση ότι από τα δικά σας οικονομικά και του κ. Πούρου όλα αυτά θα καταβληθούν στα
ταμεία του Δήμου.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως εγώ έχω να σας πω το εξής: στο λαϊκισμό που προσπαθείτε να
επιδείξετε εγώ δεν θα συμμετάσχω. Εκείνο που σας είπα εγώ και το επαναλαμβάνω είναι ότι
σύμφωνα με τις οδηγίες του δικηγόρου μας και σύμφωνα με την κοινή λογική και με το νόμο,
υπογράφει ανεπιφύλακτα ότι δέχεται και δεν έχει καμία αξίωση από το Δήμο. Όχι μια φορά, δύο
και τρεις φορές, με το γνήσιο της υπογραφής του και τα λοιπά. Ανεπιφύλακτα, δεν έχει καμία
επιφύλαξη να γίνει αυτό που γίνεται, ούτε έχει καμία απαίτηση από το Δήμο. Τι άλλο να πω; Με
καλύπτει.
Ο κ. Πνευματικός λέει πως δεσμεύεστε να καταβάλλετε τα λεφτά, άμα προκύψουν εις βάρος του
Δήμου, από τα χρήματά σας;
Ο Πρόεδρος λέει πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα, σε υποθετικές ερωτήσεις δεν δίνω απάντηση. Είναι
υποθετική, έχει κλείσει το θέμα, με την υπογραφή του έχει κλείσει το θέμα, δεν θα κάνουμε κυνήγι
μαγισσών.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως κάντε τη δήλωση ότι θα τα καταβάλλετε από τα χρήματά σας.
Ο Πρόεδρος λέει πως δεν κάνουμε κυνήγι μαγισσών, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως για να δούμε ο κ. Πούρος, μπορεί να δεσμευτεί ο κ. Πούρος,
αφού είναι σίγουρος και τα κάνει όλα σωστά.
Ο κ. Πούρος αναφέρει πως όταν υπογράφει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη μείωση του
οικονομικού αντικειμένου, σημαίνει νομικά και με την εισήγηση του κ. Γαλενιανού, αλλά και όλων
των νομικών που έχουμε ρωτήσει, αλλά και της κοινής λογικής ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει
κάτι, γιατί αποδέχεται ότι όλα καλώς έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή της μείωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Κατά δεύτερον και κυριότερο υπάρχουν πέντε επιβλέποντες του έργου. Οι πέντε επιβλέποντες του
έργου έχουν βάλει τις υπογραφές τους ότι όλα εκτελέστηκαν και πήγαν όπως είχε μελετηθεί το
έργο, μέχρι εδώ που το φτάσαμε, μέχρι το εβδομήντα τρία τοις εκατό. Έχουν κι οι επιβλέποντες
λοιπόν διαβεβαιώσει όλους εμάς, τα πολιτικά πρόσωπα, ότι όλα έχουν καλώς. Επειδή όμως εγώ
είμαι υπεράνω και των επιβλεπόντων, αναλαμβάνω το να πληρώσω το κόστος, αν και είναι των
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επιβλεπόντων, να το κάνω εγώ. Και να δώσω ό,τι έχω αποκομίσει, ό,τι θα έχω αποκομίσει από
την ενασχόλησή μου στο Δήμο Κορινθίων όσο χρόνο έχω αυτή τη θέση ευθύνης, άλλα κέρδη δεν
έχω από αυτήν την ενασχόληση, είναι γνωστό αυτό, τα δίνω όλα κι ακόμα περισσότερα, κι από τα
περιουσιακά μου στοιχεία.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως αυτό σας τιμά κ. Πούρο, να γραφτεί τα πρακτικά, τον κ.
Νανόπουλο βέβαια δεν τον τιμά το ότι δεν δέχτηκε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν πειράζει.
Ο Πρόεδρος λέει πως αυτό είναι η δική σας άποψη, η δική μου είναι διαφορετική. Καλεί το σώμα
να ψηφίσει για την αποδοχή μειωτικού ΑΠΕ έτσι όπως έχει εισηγηθεί. Διαφωνεί ο κ. Πνευματικός,
ο κ. Ταγαράς τι κάνει;
Ο κ. Ταγαράς λέει πως διαφωνώ βέβαια.
Ο Πρόεδρος ρωτά αν οι υπόλοιποι συμφωνούν.
Ο κ. Πνευματικός ρωτά ποιοι είναι παρόντες στη συνεδρίαση τώρα.
Ο Πρόεδρος απαντά ο κ. Ζαχαριάς, ο κ. Μπίτζιος που είναι δίπλα μου, εγώ, ο κ. Πούρος, η κ.
Κόλλια…
Ο κ. Ταγαράς λέει πως ο κ. Σταυρέλης λείπει.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως ο κ. Σταυρέλης φυλάχτηκε, δεν σας προβλημάτισε ούτε αυτό. Ο
κ. Σταυρέλης, που τον έχω εκπαιδεύσει εγώ βέβαια κατά το παρελθόν, φυλάχτηκε σήμερα κι
έφυγε.
Ο Πρόεδρος λέει πως ο κ. Σταυρέλης μου είπε να σας πω ότι θα βγει και θα κάνει δήλωση, δεν
μπορούσε να συμμετέχει, ότι συμφωνεί. Έτσι μου είπε να σας πω.
Ο κ. Πνευματικός λέει μακάρι να την κάνει αυτή τη δήλωση.
Ο Πρόεδρος απαντά πως θα την κάνει.
Ο κ. Πλατής, παίρνοντας το λόγο, ρωτά θα μπορούσαμε να έχουμε το έγγραφο του εργολάβου,
που δέχεται ανεπιφύλακτα τώρα; Έστω και τώρα, αφού το ψηφίζουμε που το ψηφίζουμε, θα βγει
στη δημοσιότητα που θα βγει, τουλάχιστον συνειδησιακά να πούμε ότι ναι, δεν θα περιμένουμε να
υπογράψει, το έχει ήδη υπογράψει. Μπορεί να γίνει;
Ο κ. Πούρος λέει πως το έχει το έγγραφο και ο Πρόεδρος απαντά πως θα τους το στείλουν.
Ο κ. Πνευματικός ζητά να του σταλεί κι εκείνου το έγγραφο αυτό και αναφέρει πως σας λέω ότι τα
έγγραφα που δεν είχαμε σήμερα στη διάθεσή μας, εμείς θα τα αναζητήσουμε και θα τα πάρουμε
ακόμα και με εισαγγελική παραγγελία. Δεν υπάρχει απόρρητο.
Ο Πρόεδρος απαντά πως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα κ. Πνευματικέ.
Ο κ. Πνευματικός λέει πως δεν υπάρχει απόρρητο κι ιδιαίτερα όταν προσβάλλονται τα
συμφέροντα του Δήμου.
Ο Πρόεδρος απαντά πως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα κι εμείς προστατεύουμε τα συμφέροντα
του Δήμου. Άρα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με μειοψηφία του κ. Πνευματικού και του κ. Ταγαρά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την αριθμ. 609/2020 απόφασή της, την από 2-3-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης
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Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, 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.)

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ», με τον οποίο γίνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά
ποσό 411.113,99€, 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 την αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας, και για τον οποίο έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και
σύμφωνα με την από 2-3-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Δήμου Κορινθίων.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/73/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 4-3-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

