
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 20 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 6-5-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ 1882/16-4-2022 τεύχος β΄) 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 τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 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. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα την 6η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12161/29-4-2022 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. 

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

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Ζώγκος 

Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  
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Ουδείς. 

  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 «Ορισμός μελών - εκπροσώπων Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»», διότι απαιτείται άμεση 

επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων της πράξης και υποβολή 

αιτήματος παράτασης του χρόνου υλοποίησης της πράξης για την ορθή υλοποίησή της και η 

συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής είναι απαραίτητη για τις ανωτέρω ενέργειες, συνεπώς πρέπει 

να γίνει άμεσα ο ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμου.  

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

θέματος. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 258η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

μελών - εκπροσώπων Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το Μνημόνιο 

Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», την υπ΄ 

αριθ. 327/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» στο σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

4322/1484/Α3/28-6-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ 

περί ένταξης της πράξης του Δήμου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» στο σχετικό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και την από 5-5-2022 σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Ορισμός μελών- εκπροσώπων Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, 

έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», παρ. 1 του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής 
επιτροπής δήμων» 
2. την αριθ. 28/578/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων με θέμα την έγκριση του Μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για την 
υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
3. το από 30.11.2018 Μνημόνιο Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου για την υλοποίηση της 
πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»,  
σύμφωνα με το οποίο για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 
Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων και την ορθή υλοποίηση και τη λειτουργικότητα του Έργου, 
προβλέπεται η σύσταση οργάνου παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης». 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 
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έναν (1) εκπρόσωπο του Δικαιούχου [Δήμος Κορινθίων], ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

Δύο (2) εκπροσώπους του Συνδικαιούχου [Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου] με τους 
αναπληρωτές του και 

Δύο (2) μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δικαιούχο [Δήμος Κορινθίων], με τους αναπληρωτές τους. 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του Μνημονίου και τη 
λειτουργικότητα του Έργου και ειδικότερα η τήρηση των όρων του, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 
κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του έργου, η αιτιολογημένη υπόδειξη 
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του 
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας και τον τρόπο 
εφαρμογής του. 
4. την αριθ. 4322/1484/Α3/28-6-2019 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Κορινθίων» στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 
5. την αριθ. 24/327/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Κορινθίων» στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 
6. το γεγονός ότι απαιτείται επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων 
της πράξης και υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου υλοποίησης της πράξης για την ορθή 
υλοποίησή της  
 
 

Προτείνει: 
Τον ορισμό των μελών – εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με τους αναπληρωτές 
του, ως εξής: 

 Ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Βασίλειος Νανόπουλος  ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου - Δήμου 
Κορινθίων, και πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή/τρια τον/την κ./κα ………………………. . 

 Ο κ. Γεώργιος Πούρος ως μέλος, με αναπληρωτή/τρια τον/την κ./κα. …………………….. & 

 Ο κ. Σπυρίδων Ζαχαριάς ως μέλος με αναπληρωτή/τρια τον/την κ./κα. …………………….. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει ως μέλη - εκπρόσωπους από το Δήμο Κορινθίων 

για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»: 

1)τον Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή του το δημοτικό 

σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. Αντώνιο Κυριαζή, 2)τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Πούρο, ως 

Μέλος της Επιτροπής, με αναπληρώτριά του την δημοτική σύμβουλο κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, και 

3)τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, ως Μέλος, με αναπληρωτή του τον δημοτικό 

σύμβουλο κ. Τιμολέοντα Πιέτρη. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την ως άνω από 5-5-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις λοιπές 

αναφερόμενες στο ιστορικό της παρούσης σχετικές πράξεις, 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, έστω κι αν δεν αναφέρεται 

ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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  Ορίζει μέλη – εκπροσώπους του Δήμου Κορινθίων για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με τους αναπληρωτές τους ως 

εξής: 

1)τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή του 

το δημοτικό σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. Αντώνιο Κυριαζή,  

2)το δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Πούρο, ως Μέλος της Επιτροπής, με αναπληρώτριά του τη 

δημοτική σύμβουλο κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, και  

3)το δημοτικό σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, ως Μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του το 

δημοτικό σύμβουλο κ. Τιμολέοντα Πιέτρη. 

 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/258/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 9-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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