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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 54
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 5-11-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Παιδείας,

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 της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66436/22-102021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426
του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,την υπ’ αριθ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄
αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω
τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 11:00,
σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 32610/4-11-2021 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
σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική
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παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω
πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)
μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος, 4) Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Έγκριση επανελεγχθέντος 2ου Συγκριτικού Πίνακα της
μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις
περιοχές του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά»», διότι για την
υπόθεση της εν θέματι μελέτης ο Δήμος Κορινθίων είναι σε δικαστική διένεξη με τους αναδόχους της
μελέτης κι έχει οριστεί δικάσιμος στο αρμόδιο δικαστήριο στις 9/11/2021, συνεπώς θα πρέπει να
ληφθεί και να εκδοθεί άμεσα η απαιτούμενη απόφαση.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 619η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
επανελεγχθέντος 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη
αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού μετώπου
και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά»» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τον εν
θέματι συγκριτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση αυτού, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ.
25272/1931/6-9-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών του Τμήματος
Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και τα
συνημμένα αυτής έγγραφα, η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ‘’Έγκριση επανελεγχθέντος 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο ''Πολεοδομική
μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού
μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά''
Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. Α176/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Στις 16-05-2002 είχε υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των
συμπραττόντων γραφείων μελετών α) Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ και β)
ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο ''Πολεοδομική μελέτη
αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού
μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά'' με προεκτιμώμενη αμοιβή ποσού
214.702,85 € ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 18%).
Το αντικείμενο της μελέτης ήταν:
Α. Κτηματογραφική αποτύπωση για τη δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων - Ενημέρωση
Υποβάθρων και
Β. Σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης.
 Με το αριθμ. πρωτ. 8737/20-05-2003 έγγραφο του μελετητικού γραφείου, είχε υποβληθεί το
τμήμα της μελέτης που αφορά την Κτηματογραφική αποτύπωση εκ μέρους της μελετήτριας κας
Ασημούλας Σταγιάννη.
 Στις 06-07-2004 υποβλήθηκε το τμήμα της μελέτης που αφορά την Α΄ φάση ανάλυση –
προκαταρκτική πολεοδομική μελέτη εκ μέρους του κ. Δημήτριου Μαραβέα.
 Με την υπ΄ αριθμ. 12/234/24-06-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμμβουλίου είχε εγκριθεί ο 1ος
Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης επιπλέον ποσού 335.913,77 € (συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ 18%) κατόπιν και του υπ΄ αριθμ. 4/18-03-2005 πρακτικού του Νομαρχιακού
Συμβουλίου.
Οπότε, η συνολική αμοιβή της μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 550.616,62 €
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
 Με το αριθμ. πρωτ. 2101/24-01-2007 έγγραφο του μελετητικού γραφείου, είχε υποβληθεί η Β1
φάση της πολεοδομικής μελέτης εκ μέρους του κ. Δημήτριου Μαραβέα.
 Με το αριθμ. πρωτ. 6119/15-03-2007 έγγραφο του μελετητικού γραφείου, είχαν υποβληθεί τα
τελικά σχέδια του Β1 σταδίου της μελέτης εκ μέρους του κ. Δημήτριου Μαραβέα.
 Με την υπ΄ αριθμ. 5/85/22-02-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, είχε γίνει
αποδεκτή η εκπονηθείσα μελέτη.
 Με την υπ΄ αριθμ. 12/274/27-07-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων είχαν
εξεταστεί οι υποβληθείσες ενστάσεις από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατά της πολεοδομικής
μελέτης.
 Με το αριθμ. πρωτ. 22883/21-09-2007 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, είχε σταλεί η μελέτη στη
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση.
 Στις 08-02-2010 οι μελετητές υπέβαλαν το 2ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών συνοδευόμενο από
αιτιολογική έκθεση ποσού πληρωμής 71.573,49 € (πλέον ΦΠΑ).
 Στις 11/6/2010 ο 2ος ΣΠ θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
και εστάλη με το υπ΄ αριθμ. 15428/16-6-2010 έγγραφο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων για γνωμοδότηση.
 Με το υπ΄ αριθμ. 14/25-10-2010 πρακτικό του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου Σ.Π, αλλά δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
 Στις 18-11-2010 εκδόθηκε βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
περί συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η οποία είχε σταλεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστική παραλαβή της μελέτης.
 Με το αριθμ. πρωτ. 31387/01-12-2010 έγγραφο οι μελετητές ζήτησαν από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία την αναγνώριση της αυτοδίκαιης παραλαβής της μελέτης.
 Στις 21-03-2012 κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η 12η πιστοποίηση – λογαριασμός και εντολή
πληρωμής της μελέτης από τον ανάδοχο για ποσό πληρωμής 71.573,49 € (πλέον ΦΠΑ), η
οποία βασίζεται στον 2ο Συγκριτικό Πίνακα
 Η Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 10262/9-04-2012 έγγραφό της απάντησε στο μελετητή ότι
αδυνατεί να τον προωθήσει καθώς δεν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων ο
2ος Σ.Π της μελέτης έτους 2010.
 Ο μελετητής υπέβαλε τη με αριθμ. πρωτ. 182/25-04-2012 ένστασή του κατά της παραπάνω
απάντησης της Υπηρεσίας και στις 10-08-2012 κατέθεσε αίτηση θεραπείας προς το Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Στην αίτηση
αυτή ζητά να ακυρωθεί η παράλειψη της Προϊσταμένης Αρχής Δήμου Κορινθίων να αποφανθεί
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εμπρόθεσμα επί της από 25-04-2012 ένστασής του που απορρίφθηκε σιωπηρά από τη
Διοίκηση, να αναγνωριστεί ο 12ος λογαριασμός ως αυτοδίκαια εγκεκριμένος και να καταβάλλει ο
Δήμος το ισχύον για οφειλές ιδιωτών επιτόκιο υπερημερίας.
 Οι μελετητές κατέθεσαν την από 07-02-2013 προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά
της παράλειψης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της από 10-08-2012 αίτησης θεραπείας του
και της σιωπηρώς τεκμαιρόμενης απόρριψης αυτής, κατά της παράλειψης της Προϊσταμένης
Αρχής να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της 25-04-2012 ένστασής του και της σιωπηρώς
τεκμαιρόμενης απόρριψης αυτής και κατά του με αριθμ. πρωτ. 10262/21-03-2012 εγγράφου της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο αρνήθηκε να ελέγξει τον 12ο λογαριασμό της μελέτης και
της άρνησης ελέγχου αυτού.
 Με τις υπ΄ αριθμ. 9/139/10-04-2013 και 24/516/13-11-2013 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Κορινθίων, είχε αποφασισθεί ομόφωνα η μη έγκριση περαιτέρω πληρωμών και
εργασιών της εν λόγω μελέτης, με την αιτιολογία ότι η μελέτη χρειάζεται αρκετές συμπληρώσεις –
διορθώσεις.
 Με την υπ΄ αριθμ. Α176/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως που αφορά την
προσφυγή της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» και Ασημούλας Σταγιάννη, αποφασίσθηκε η αποδοχή εν μέρει της
προσφυγής αυτής, η αναγνώριση ότι η ανωτέρω μελέτη έχει παραληφθεί και εγκριθεί
αυτοδικαίως από 29-08-2011, η ακύρωση της παράλειψης έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα
και η αναπομπή της υπόθεσης έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα στη Διοίκηση, προκειμένου
αυτή να προβεί στην εξέταση αυτού μετά της αιτιολογικής του έκθεσης από απόψεως
εκτελεσθεισών εργασιών και τιμών και περαιτέρω στην έγκριση αυτού εν όλω ή εν μέρει, καθώς
και στον υπολογισμό βάσει και του υποβληθησομένου προς έγκριση από τους προσφεύγοντες
σχετικού λογαριασμού, του ποσού το οποίο εν τέλει οφείλεται με βάση τον Σ.Π αυτόν.
Ενόψει της δικασίμου κατόπιν αναβολών την 09-11-2021 στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως, η
Υπηρεσία μας παραθέτει τα ακόλουθα σχετικά με τον επανελεγμένο 2ο Συγκριτικό Πίνακα της
μελέτης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ανακεφαλαιωτικά οι αμοιβές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόντα νέο 2 ο Συγκριτικό Πίνακα
είναι οι παρακάτω:
1.
Η αμοιβή των εργασιών του υπό στοιχείο Α αντικειμένου (Κτηματογραφική αποτύπωση για τη
δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων - Ενημέρωση Υποβάθρων) της από 16-05-2002 αρχικής
σύμβασης, που εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ, έχει
αποπληρωθεί με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα με το συνολικό ποσό των 211.709,49 ΕΥΡΩ προ
Φ.Π.Α.
2.
Η αμοιβή των εργασιών του υπό στοιχείο Β αντικειμένου (Σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης
Αναθεώρησης) της από 16-05-2002 αρχικής σύμβασης, που εκπονήθηκε από το γραφείο
μελετών Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, έχει αποπληρωθεί με τον 1ο Σ.Π με το
συνολικό ποσό των 300.799,51 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ με τον παρόντα
επανελεγχθέντα 2ο Σ.Π προτείνεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 72.133,95
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α ουχί από άποψη εκτελεσθεισών εργασιών και τιμών
αλλά για τους εξής λόγους:
α) ΕΠΕΙΔΗ έχει μεταβληθεί το λ = 0,17397 (A΄ τριμήνου 2004) του 1ου Σ.Π στο συντελεστή λ =
0,22041 (Δ΄ τριμήνου 2008) για τον 2ο Σ.Π, προκύπτει η διαφορά των 54.044,88 € μεταξύ της
αμοιβής της μελέτης κατά το χρόνο έγκρισης του 2ου ΣΠ ποσού 308.959,72 € (χωρίς ΦΠΑ)
και της ήδη υποβληθείσας αμοιβής της μελέτης (δηλ. 308.959,72 € - 254.914,84 € =
54.044,88 €), σύμφωνα με την παρ. 5 του Ν.9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000)
β) ΕΠΕΙΔΗ προκύπτει διαφορά του ΦΠΑ από 18% που είχε υπολογιστεί κατά την έγκριση
του 1ου Σ.Π σε 19% που ίσχυε κατά την υποβολή του 2ου Σ.Π σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 12 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005), προστίθεται το ποσό των 12.817,68 € (δηλ.
58.702,35 € - 45.884,67 € = 12.817,68 €)
γ) ΕΠΕΙΔΗ προκύπτει διαφορά 1% μεταξύ του ΦΠΑ 18% που είχε υπολογιστεί κατά την
έγκριση του 1ου Σ.Π σε ΦΠΑ 19% που ίσχυε κατά την έγκριση του 2ου Σ.Π, προστίθεται το
ποσό των 2.549,15 € (δηλ. 254.914,84 € *1% = 2.549,15 €)
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δ) ΕΠΕΙΔΗ προκύπτει διαφορά 5% μεταξύ του ΦΠΑ 19% που ίσχυε κατά την υποβολή του
2ου Σ.Π σε ΦΠΑ 24% που ισχύει σήμερα κατά την υποβολή εκ νέου του 2ου Σ.Π σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 16 και την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.
2859/2000), προστίθεται το ποσό των 2.702,24 € (δηλ. 54.044,88 € * 5%= 2.702,24 €)
Με βάση τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε τον επανελεγχθέντα 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης
με τίτλο ''Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές
του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά'', ο οποίος έχει
συνυπογραφεί από την Υπηρεσία μας και από τον εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» συνοδευόμενος από την από
23-07-2021 αιτιολογική έκθεση και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Συνημμένα:
Η από 16-05-2002 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης ''Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού μετώπου και της
παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά''
Η υπ΄ αριθμ. Α176/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως
Ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας έτους 2010
Η από 11-06-2010 αιτιολογική έκθεση του προηγούμενου 2ου Σ.Π
Το με αριθμ. πρωτ. 15428/16-06-2010 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων
Το με αριθμ. πρωτ. 1166/29-10-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Πελοποννήσου
Το υπ΄ αριθμ. 14/25-10-2010 πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου δημοσίων Έργων
Ο επανελεγχθέντας 2ος Συγκριτικός Πίνακας της υπόψη μελέτης
Η από 23-07-2021 συνοδευόμενη αιτιολογική έκθεση

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του επανελεγχθέντα 2ου
Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο ''Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος
Ξηριά'', όπως αυτός έχει συνυπογραφεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων και από
τον εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» και συνοδεύεται από την από 23-07-2021 αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα
με την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, τον εν θέματι συγκριτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση αυτού, την υπ΄ αριθ.
πρωτ. 25272/1931/6-9-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου
Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του
Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 40
του Ν.4735/2020, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω κι
αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον επανελεγχθέντα 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη
αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού μετώπου και της
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παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά», όπως αυτός έχει συνυπογραφεί από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και από τον εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» και συνοδεύεται
από την από 23-07-2021 αιτιολογική έκθεση, από τον οποίο προκύπτει διαφορά επί πλέον ποσού
54.044,88€ πλέον Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στην εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/619/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 5-11-2021
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