
Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  14-10-2019 

 

       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 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 35571/10-10-2019 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. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  ΑΠΟΦΑΣΗ 419η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση της με αριθμό 234/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού 

μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής 

την εν θέματι απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία μεταξύ των μελών έχουν 

οριστεί οι κ.κ. Καμπούρης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος, και Χρυσικός Παύλος, αναπληρωματικό 

μέλος, με την ιδιότητα  των εκπροσώπων Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 33090/24-9-2019 έγγραφο 

του Δήμου προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου, με το οποίο ζητήθηκε 

εκ νέου η υπόδειξη εκπροσώπων Ο.Τ.Α. για την εν θέματι επιτροπή, λόγω της εγκατάστασης, από 
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1-9-2019, των νέων δημοτικών αρχών στους Δήμους.  Τέλος, θέτει υπόψη της Επιτροπής την με 

αριθμό 35/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) 

Πελοποννήσου περί επικύρωσης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης με αριθμ. πρωτ. 949/27-9-

2019 για την επιλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, που θα συμμετέχουν στην 

επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου Κορινθίων για το έργο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου 

(Δημοτικό σχολείο)».  Σύμφωνα με την απόφαση αυτή υποδεικνύεται ως τακτικό μέλος ο κ. 

Καρσιώτης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθιών, κι ως αναπληρωματικό μέλος ο 

κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση της με αριθμό 234/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά στα μέλη που ορίζονται ως εκπρόσωποι Ο.Τ.Α., 

και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του τακτικού μέλους Καμπούρη Χαράλαμπου και του 

αναπληρωματικού μέλους Χρυσικού Παύλου με τους κ.κ. Καρσιώτη Παναγιώτη και Σακελλαρίου 

Αναστάσιο, αντίστοιχα. 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το γεγονός ότι, κατόπιν των δημοτικών εκλογών, από 1-9-2019 

εγκαταστάθηκαν στους Δήμους νέες δημοτικές αρχές, την με αριθμό 35/2019 απόφαση Εκτελεστικής 

Επιτροπής Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύουν, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

 

  Τροποποιεί την με αριθμό 234/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης 

επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) εκτιμώμενης αξίας 3.000.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως προς τα μέλη της που ορίζονται με την ιδιότητα των 

εκπροσώπων Ο.Τ.Α., και σύμφωνα με την υπόδειξη εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου, ως εξής: 

 

α) Αντικαθιστά το τακτικό μέλος «Καμπούρης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, 

εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.» και ορίζει τακτικό μέλος τον κ. Καρσιώτη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο 

Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.. 

 

β) Αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος «Χρυσικός Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 

Σικυωνίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.» και ορίζει αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σακελλαρίου Αναστάσιο, 

Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.. 
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  Κατά τα λοιπά η με αριθμό 234/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει. 

 
    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/419/2019.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-10-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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