
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  23-11-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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 της της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 

69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 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 τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

22 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.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 34317/19-11-2021 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. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

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.  

 

  Στη συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) 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)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πούρος 

Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος, 

4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 660η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση – 

παραλαβή μελέτης με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη Θέρμανση του 

Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη Λειτουργία του Κολυμβητηρίου με 

Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση»» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τον 

φάκελο με τα τεύχη και τα σχέδια της εν θέματι μελέτης, την από 1-10-2021 βεβαίωση περαίωσης 

εργασιών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, καθώς την υπ’ αριθ. πρωτ. 34059/17-11-2021 εισήγηση του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ :   ΄΄ Έγκριση-Παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ»΄΄  

ΣΧΕΤ. : Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ)  έγγραφο του Δήμου περί ορισμού 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, και ειδικότερα το άρθρο 72 περί 
Αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Δήμων. 

2. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. και ιδιαιτέρως του άρθρου 189Α,  
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3. Την αρ. 18/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 
30.969,73€ (με ΦΠΑ), 

4. την αρ. 16881/22-06-2021 σύμβαση με τον ανάδοχο : ΄΄ΙΤ &ΚV Ε.Ε./Π. ΑΝΔΡΕΟΥ-Γ. 
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.΄΄ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 
ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» 

5. Τον αρ. 19484/2021 ορισμό επιβλέπουσας της σύμβασης 
6. την αρ. 27291/2021 αίτηση κατάθεσης των παραδοτέων του αναδόχου, 
7. την από 01/10/2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της επιβλέπουσας Έλλης Καμτσιώρα 

 
Παρακαλούμε 

 
όπως προβείτε στην έγκριση-παραλαβή της εν λόγω μελέτης. 
Μετά την έγκριση της μελέτης παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε την πρωτότυπη σειρά των 
παραδοτέων και τα cds. 
 
Συνημμένα : Μία πρωτότυπη σειρά παραδοτέων της μελέτης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση - 

παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη Θέρμανση του 

Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη Λειτουργία του Κολυμβητηρίου με Σχεδόν 

Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση», σύμφωνα και με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου Κορινθίων. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί με την παραλαβή 

της μελέτης αλλά επισημαίνει πως η εν λόγω μελέτης ανατέθηκε πολύ αργά. 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, τα παραδοτέα της μελέτης, τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 34059/17-11-2021 εισήγηση του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 

72 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική 

διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Την έγκριση - παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη 

Θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη Λειτουργία του Κολυμβητηρίου με 

Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση», η οποία, όπως βεβαιώθηκε από το Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων, συντάχθηκε με εφαρμογή των προβλεπόμενων προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών 

οδηγιών που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξής της, διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια 

σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, και για την οποία βεβαιώνεται από 

την ως άνω αρμόδια υπηρεσία η καλή εκτέλεση των εργασιών της υπ΄ αριθ. πρωτ. 16881/22-06-2021 
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σύμβασης ανάθεσης περί εκπόνησης της εν λόγω μελέτης (ανάδοχος «ΙΤ & ΚV Ε.Ε./ Π. ΑΝΔΡΕΟΥ- 

Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»), 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 59/660/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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