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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, πέντε (5)
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 3ου Συγκριτικού Πίνακα της
μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορινθίων»», διότι για την
υπόθεση της εν θέματι μελέτης ο Δήμος Κορινθίων είναι σε δικαστική διένεξη με τον ανάδοχο 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 620η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
επανελεγχθέντος

3ου

Συγκριτικού

Πίνακα

της

μελέτης

με

τίτλο

«Σύνταξη

Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορινθίων»» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τον
εν θέματι συγκριτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση αυτού, την υπ΄ αριθ. 25/26-10-2021 Πρακτικό
(Θέμα 21ο) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και την υπ΄
αριθ. πρωτ. 32644/2490/5-11-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών του
Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η
οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ‘’Έγκριση επανελεγχθέντος 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορίνθου»
Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. Α175/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Την 01-11-2002 είχε υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του γραφείων
μελετών Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορίνθου» με προεκτιμώμενη αμοιβή ποσού
176.610,42 € ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 18%).
 Με την υπ΄ αριθμ. 235/12/24-06-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί ο 1ος
Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης επιπλέον ποσού 104.722.66 € (συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ 18%) .
Οπότε, η συνολική αμοιβή της μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 281.333.08 €
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
 Με την υπ΄ αριθμ. 26/1/11-01-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί ο 2ος
Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης επιπλέον ποσού 77.376.81 € (συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ).
Οπότε, η συνολική αμοιβή της μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 358.709.89 €
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
 Με την υπ΄ αριθμ. 9/276/19-06-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων είχε
εγκριθεί η Β1 Φάση της Μελέτης
 Με την υπ΄ αριθμ. 22/406/29-12-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων
είχε εγκριθεί η Β2 Φάση της Μελέτης
 Με την υπ΄ αριθμ. 6/144/10-04-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων είχε
εγκριθεί η τελική πρόταση (στάδιο Β2) της μελέτης
 Με το αριθμ. πρωτ. 50982/12-11-2012 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, είχε σταλεί η μελέτη στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση.

 Στις 05/02/2010 κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η 8η πιστοποίηση – λογαριασμός και εντολή
πληρωμής της μελέτης από τον ανάδοχο για ποσό πληρωμής 45.218,93 € (πλέον ΦΠΑ), η
οποία βασίζεται στον 2ο Συγκριτικό Πίνακα.
 Η 8η πιστοποίηση – πληρωμή δεν προωθήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία προς
εξόφληση οπότε ο ανάδοχος, προσφεύγοντας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου,
προκειμένου να εξασφαλίσει το αιτούμενο ποσό του 8ου λογαριασμού της μελέτης, εξασφάλισε
την 132/2012 απόφαση διαταγής πληρωμής.
 Για την 8η πιστοποίηση – πληρωμή, ασκήθηκε από τον Δήμο Κορινθίων αίτημα ανακοπής της
πληρωμής της και έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου με την υπ’ αριθμ.
17/2014 απόφασή του.
 Στις 08-02-2010 ο μελετητής υπέβαλε το 3ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών -ο οποίος
επανυπεβλήθη διορθωμένος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Δήμου στις 19-03-2010συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση ποσού πληρωμής 88.885,04 € (πλέον ΦΠΑ).
 Στις 16/6/2010 ο 3ος ΣΠ θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
και εστάλη με το υπ΄ αριθμ. 15430/16-6-2010 έγγραφο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων για γνωμοδότηση.
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 Με το υπ΄ αριθμ. 14/25-10-2010 πρακτικό του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3ου 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. 33051/20-12-2010 έγγραφο ο μελετητής ζήτησε από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία την αναγνώριση της αυτοδίκαιης παραλαβής της μελέτης.
 Στις 21-03-2012 έγγραφο ο μελετητής κατέθεσε 9η πιστοποίηση – λογαριασμός και εντολή
πληρωμής της μελέτης εκ ποσού 110.088,58 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 Στις 09-04-2012, με το υπ’ αριθμ. 10261/2012 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία αρνήθηκε
αιτιολογημένα να προωθήσει την 9η πληρωμή εργασιών.
 Ο μελετητής ενιστάμενος κατά της παραπάνω απάντησης της Υπηρεσίας με το υπ’ αριθ.
15539/26-04-2012 έγγραφό του, κατέθεσε στις 08-08-2012 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
εμπρόθεσμα επί της από 25-04-2012 ένστασής του που απορρίφθηκε σιωπηρά από τη Διοίκηση
και να αναγνωριστεί ότι ο 9ος λογαριασμός έχει εγκριθεί αυτοδικαίως από 23-04-2012 και
παράγει έκτοτε έννομες συνέπειες.
 Με την υπ΄ αριθμ. 9/139/10-04-2013 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων
αποφάσισε την μη έγκριση περαιτέρω πληρωμών και εργασιών της μελέτης
 Ο μελετητής κατέθεσε την από 02-03-2012 προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της
παράλειψης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της από 08-09-2011 αίτησης θεραπείας του
και της σιωπηρώς τεκμαιρόμενης απόρριψης αυτής, να αναγνωρισθεί ότι η μελέτη έχει
παραληφθεί και εγκριθεί αυτοδίκαια από 29-08-2011, να αναγνωρισθεί ότι ο 3ος Σ.Π. του έργου
έχει εγκριθεί αυτοδικαίως από 21-06-2010 με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες και να
καταβάλλει ο Δήμος Κορινθίων στο ΤΕΕ το επιπλέον ποσό-προϊόν του 3ου Συγκριτικού πίνακα
καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην 8η εντολή πληρωμής.

 Με την υπ΄ αριθμ. Α175/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως που αφορά την
προσφυγή της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε», αποφασίσθηκε η αποδοχή εν μέρει της προσφυγής αυτής, η αναγνώριση
ότι η ανωτέρω μελέτη έχει παραληφθεί και εγκριθεί αυτοδικαίως από 27-08-2011, η απορρίψη
του αίτηματος για αυτοδίκαια έγκριση του 8ου λογαριασμού, η ακυρώση παράλειψης έγκρισης
του 3ου Συγκριτικού Πίνακα και η αναπομπή της υπόθεσης έγκρισης του 3ου 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 3ο Συγκριτικό Πίνακα της
μελέτης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ανακεφαλαιωτικά ο 3ος ΣΠ, ανασυντάσσεται ως εξής:
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1. Λόγω μεταβολής του συντελεστή λ [από λ = 0,17831 (Δ΄ τριμήνου 2004) του 2ου Σ.Π, σε λ
= 0,23253 (Γ΄ τριμήνου 2009) για τον 3ο Σ.Π] -αφού σύμφωνα με την παρ. 5 του
Ν.9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000) « λ= συντελεστής καθοριζόμενος από το αρθ.4 παρ.
2 του Π.Δ/γματος 696/74, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89 (ΦΕΚ 219Α/89) που
αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο έγκρισης του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της
εργασίας που έχει ανατεθεί» - προκύπτει επί πλέον ποσό 82.401,50 €.
2. Από έλεγχο των καταβληθέντων ποσών ΦΠΑ (σύμφωνα με τα παραστατικά της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων) συνάγεται ότι το συνολικά καταβληθέν
ποσό (για ποσοστά ΦΠΑ 18% & 19%) ανέρχεται σε 21.581,85 € +27.463,77 €= 49.045,62
€. Το απομένον προς πληρωμή ποσό (προ ΦΠΑ) ανέρχεται σε 120.400,60 €, οπότε ο
αναλογών ΦΠΑ (24%) είναι 28.896,14 €. Συνεπώς, ο συνολικός ΦΠΑ του 3ου ΣΠ ανέρχεται
στο ποσό των 77.941,77 €.
Προκύπτει επομένως ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης αυξητικός (σε σχέση με τον
εγκεκριμένο 2ο ΣΠ) και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 462.787,71 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 77.941,77€ (δηλ. 384.845,95 € + 77.941,77 € = 462.787,71
€).
Με βάση τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε τον επανελεγχθέντα 3ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης
με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορίνθου» ο οποίος έχει
συνυπογραφεί από την Υπηρεσία μας και από την υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» συνοδευόμενος από την από 23-07-2021
αιτιολογική έκθεση και το υπ’ αριθμ. 25/26-10-2021 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί θετικά 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.

Συνημμένα:
1. Η από 01-11-2002 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του γραφείων μελετών Δ.
ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορίνθου»
2. Η υπ΄ αριθμ. Α175/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως
3. Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας έτους 2005
4. Η από 09/02/2005 αιτιολογική έκθεση του προηγούμενου 1ου Σ.Π
5. Ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας έτους 2005
6. Η από 09/2005 αιτιολογική έκθεση του προηγούμενου 2ου Σ.Π
7. Ο επανελεγχθέντας 3ος Συγκριτικός Πίνακας της υπόψη μελέτης
8. Η από 24-09-2021 συνοδευόμενη αιτιολογική έκθεση
9. Το
υπ. αριθμ. 25/26-10-2021 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του επανελεγχθέντα 3ο
Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου
Κορίνθου», 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
και το υπ’ αριθ. 25/26-10-2021 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Πελοποννήσου, το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, 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.

ΑΔΑ: 9ΡΙ0ΩΛ7-Κ4Ι

πρωτ. 32644/2490/5-11-2021 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 3ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορίνθου», 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 και το υπ’ αριθ. 25/26-10-2021 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, από τον οποίο προκύπτει διαφορά επί
πλέον ποσού 82.401,50€ 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 54/620/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 5-11-2021
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