
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 49 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 23-10-2020 

 

    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 σήμερα τηv 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 31675/19-10-2020 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. 

Στη 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 αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 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 αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαμιλίων κ. Βλάσσης Αλέξανδρος. 

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 477η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων/προσφορών τραπεζών για την έντοκη κατάθεση των 

εσόδων του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει την αριθμ. 48/457/2020 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί αξιολόγησης προτάσεων/προσφορών τραπεζών για την έντοκη κατάθεση των 

εσόδων του Δήμου Κορινθίων και αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή 

καλείται να συγκροτήσει επιτροπή αξιολόγησης των εν θέματι προτάσεων/προσφορών.  Για το 

λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων/προσφορών 

τραπεζών για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1)Ξύδη Χρυσούλα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,  

2)Χουρσαλά Ειρήνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,  

3)Παππά Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγος).  

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1)Πίτσα Μαρία, κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων – Περιφερειολόγων, 

2)Κότσαλου Βενετία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,  

3)Σταθοπούλου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Χρυσούλα Ξύδη με αναπληρωματικό το 

τακτικό μέλος Ευαγγελία Παππά. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων πως οι κ.κ. Πίτσα και 

Σταθοπούλου θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη της εν λόγω επιτροπής, καθώς αυτές είναι 

υπεύθυνες για την ταμειακή διαχείριση του Δήμου Κορινθίων. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις 

του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλεξ. Πνευματικού και Βασ. Ταγαρά) 
 

Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων/προσφορών τραπεζών για την έντοκη κατάθεση των 

εσόδων του Δήμου Κορινθίων, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1) Χρυσούλα Ξύδη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,  

2) Ειρήνη Χουρσαλά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,  

3) Ευαγγελία Παππά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγος).  

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1) Μαρία Πίτσα, κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων – Περιφερειολόγων, 

2) Βενετία Κότσαλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,  
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3) Χριστίνα Σταθοπούλου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Χρυσούλα Ξύδη με αναπληρωματικό το τακτικό 

μέλος Ευαγγελία Παππά. 

  Η αρμοδιότητα της παρούσης επιτροπής είναι να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις 

προτάσεις/προσφορές των τραπεζών, οι οποίες κατατέθηκαν στο Δήμο Κορινθίων δυνάμει της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 26666/9-9-2020 πρόσκλησης με θέμα «Υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη 

κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων» του Δημάρχου Κορινθίων προς τις τράπεζες “ALPHA 

BANK”, “ATTIKA BANK”, “EUROBANK”, “PIRAEUS BANK”, “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” και “OPTIMA 

BANK”, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην πρόσκληση αυτή. 

   

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/477/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-10-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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