
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 16 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 12-4-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. “Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

«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, 5 Απριλίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 154/οικ. 6020/05.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' 

αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 12η Απριλίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 9159/8-4-2021 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
https://dimosnet.gr/blog/laws/443092/
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 

4)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κωνσταντίνα Κόλλια), 5)Πούρος 

Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)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 

συζήτησης του θέματος «Ανάκληση της με αριθμό 117/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου 

Κορινθίων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Μελέτης Βιωσιμότητας για την ίδρυση και 

λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού» και καθορισμός των όρων της Προγραμματικής 

Σύμβασης», διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, καθώς η προθεσμία για την κατάθεση των 

προτάσεων είναι μέχρι τις 30-4-2021 και θα πρέπει κατόπιν της σημερινής απόφασης να γίνουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης και ακολούθως να ληφθούν και 

σχετικές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που θα συμμετέχουν στον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό. 

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 137η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

«Ανάκληση της με αριθμό 117/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Κορινθίων για την 

υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Μελέτης Βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία 

Αναπτυξιακού Οργανισμού» και καθορισμός των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης» 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθμό 117/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία α)εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Δίκτυο 

Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση 

μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης», β)εγκρίθηκε το σχετικό σχέδιο της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης, 

γ)ορίστηκαν μέλη για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων οι κ.κ. Γεώργιος Πούρος, Δημοτικός 

Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων και Πρόεδρος της 

Επιτροπής, με αναπληρώτρια την κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, 

και Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, με αναπληρωτή τον κ. 

Παναγιώτη Καρσιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, δ)ορίστηκε μέλος για την συγκρότηση 

της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του 

Δήμου Κορινθίων η κ. Ευαγγελία Παππά με αναπληρώτρια την κ. Χριστίνα Σταθοπούλου, 
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υπάλληλοι της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και ε)εξουσιοδοτήθηκε ο 

Δήμαρχος Κορινθίων για την υπογραφή της ως άνω αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου.  Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει πως αφορά στη σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με την «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας 

ίδρυσης και λειτουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Κορινθίων, Βέλου-Βόχας, 

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020.  Αναφέρει πως το θέμα 

χαρακτηρίζεται ως επείγον, καθώς μετά την λήψη της εν λόγω απόφασης σε προηγούμενη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και μετά την αποστολή των 

σχετικών εγγράφων προς αυτή και παρότι είχε συμφωνήσει για την εκπόνηση της Μελέτης, 

απάντησε τελικά ότι δεν δέχεται να εκπονήσει την εν λόγω Μελέτη, γιατί θεωρεί την σύσταση και 

λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού των 3 όμορων Δήμων, ανταγωνιστική κίνηση προς αυτή. 

Αναφέρει πως εξ΄ αυτού του λόγου και επειδή η προθεσμία λήψης της σχετικής απόφασης στα τρία 

Δημοτικά Συμβούλια περί σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού, είναι η 30η Απριλίου 2021, η 

εν λόγω μελέτη εκπονείται άμεσα από την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου Κορινθίων κ. 

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Πτυχιούχου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος 

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, χωρίς κανένα κόστος για τον Δήμο, καθώς με βάση την 

κείμενη νομοθεσία και όπως αυτή τροποποιήθηκε πρόσφατα, οι Ειδικοί Συνεργάτες των Δημάρχων 

μπορούν πλέον να εκπονούν Μελέτες της ειδικότητας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή και πέραν της 

αντιμισθίας τους. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάκληση της με αριθμό 117/2021 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής, αφού πέραν των ουσιαστικών λόγων που αναλύθηκαν παραπάνω, θα 

πρέπει σε συνέχεια της σημερινής ανακλητικής απόφασης να γίνει και αποδέσμευση του ποσού 

του προϋπολογισμού, που είχε δεσμευτεί για την εκτέλεση της εν λόγω Προγραμματικής 

Σύμβασης.  

 

  Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 117/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, 

σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Ανακαλεί την με αριθμό 13/117/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Κορινθίων για την 

υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Μελέτης Βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία 

Αναπτυξιακού Οργανισμού» και καθορισμός των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω 

άρνησης του φορέα με την επωνυμία ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ να υπογράψει την εν λόγω προγραμματική 
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σύμβαση για λόγους ανταγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/137/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-4-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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