
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 26 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  26-5-2020 

    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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και 

στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σήμερα τηv 26η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως 

11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 13953/22-5-2020 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. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) 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.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κορδώσης Χρ.. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 224η: Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΟΥ, αριθμ. μελέτης 20/2017, 

του Δήμου Κορινθίων» είχε αποσταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η με αριθμ. πρωτ. 

13137/14.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και το 10-12-2019 

συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου η οποία 

εισήγηση καθ’ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:   

ΑΔΑ: 6ΒΥΣΩΛ7-Ν9Λ



«Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημ.  Σύμβουλοι  

Η επιχείρηση ΓΕΩΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Δ.Ε ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την Αριθμ. 

Μελ.: 20/2017 του Δήμου Κορινθίων. 

Με την Αριθμ. 313/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου. 

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 10-12-2019 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου 

και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. 

Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>> 

 

    Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Μπίτζιος Δημήτριος, 

Κόλλια Κων/να και Πούρος Γεώργιος δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πως 

συμφωνούν με την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας.  

  Οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ότι:  ¨Απαράδεκτη λειτουργία του Δ.Σ. και της Οικονομικής Επιτροπής”  και ψηφίζουν 

θετικά  

Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι: « Ο χώρος που 

κατασκευάστηκε το έργο αγοράστηκε από ιδιώτες (8 μερίδια) που ήταν το πρώην ελαιοτριβείο 

Αλαμάνου. Ο Δήμος έχει αναλάβει τη δέσμευση να πληρώσει τα δύο μερίδια Γεωργίου 

Παπαχρήστου αξίας 6.000,00€. Μέχρι σήμερα δεν έχει τακτοποιηθεί και υπάρχει κίνδυνος στο 

ιδιοκτησιακό άλλα και στη λειτουργία του αναψυκτηρίου. Να δοθεί το βάρος από τη Δημοτική Αρχή 

για τη τακτοποίηση» και ψηφίζει θετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη 

την αριθμ. 13137/14-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το από 10-12-2019 

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου , τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, τις 

διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύουν, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και 

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 10.12.2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

ΑΛΑΜΑΝΟΥ» αριθμ. μελέτης 17/2014 και  προϋπολογισμό 12.735,00€, εργολαβίας της 

επιχείρησης «ΓΕΩΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Δ.Ε.», με το οποίο οι εκτελεσμένες εργασίες είναι σύμφωνες 

με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης και το έργο εκτελέστηκε καλά και σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης. 

 

ΑΔΑ: 6ΒΥΣΩΛ7-Ν9Λ



 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/224/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 03-06-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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