
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 20-5-2022 

……Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πρακτικού δημοπρασίας….. 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 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 την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022: Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 20η Μαΐου 2022, ημέρα της 

εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ. 

πρωτ.14101/16-05-2022 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 έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,  

  Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος. 

 

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

ΑΔΑ: ΨΔ1ΓΩΛ7-395



 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 291η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην 

Κοινότητα Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ.18/251/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Δ.Κ. Εξαμιλίων,  με ημερομηνία δημοπρασίας στις 

16-05-2022, σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ.12475/04-05-2022 διακήρυξης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που εξεδόθη σχετικά.  

        Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-05-2022   

Πρακτικό της Επιτροπής δημοπρασιών για την εν θέματι δημοπρασία, σύμφωνα με το οποίο  

πλειοδότρια αναδείχθηκε η κ.Παπαγεωργίου Ελένη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. Σ 445461), που  προσέφερε 

μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια ένδεκα ευρώ (311,00 €) για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού 

ακινήτου.  

        Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω 

διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 16-05-2022  Πρακτικού και την εκμίσθωση του 

εν θέματι δημοτικού ακινήτου στην πλειοδότρια κ.Παπαγεωργίου Ελένη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. Σ 

445461),  για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών. Ως μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα έτη της 

εκμίσθωσης, oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της ως άνω πρoσφoράς τoυ πλειοδότη. Μετά το 

δεύτερο έτος της μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με 

τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι 

θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τους όρους 

της υπ' αριθμ. 12475/04-05-2022 διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του 

Προέδρου, το από 16-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής δημοπρασιών, τον φάκελο της εν θέματι 

δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και 

αυτές του Π.Δ. 270/1981, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν 

δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Α.- Εγκρίνει το από 16-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση του 

δημοτικού αναψυκτηρίου στην Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, του οποίου (ακινήτου) η πλήρης 

κυριότητα, νομή και κατοχή ανήκει στον Δήμο Κορινθίων, με ημερομηνία δημοπρασίας στις 16-05-

2022,  

        Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότρια της ανωτέρω δημοπρασίας την κ.Παπαγεωργίου Ελένη του 

Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. Σ 445461),  η οποία  προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια ένδεκα ευρώ (311,00 €) 

για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού αναψυκτηρίου, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών (12) 

ετών. 

ΑΔΑ: ΨΔ1ΓΩΛ7-395



        Ως μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα έτη της εκμίσθωσης, oρίζεται και θα καταβάλεται τo 

πoσό της ως άνω πρoσφoράς της πλειοδότριας.  

        Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Η 

καταβολή θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο 

γραμμάτιο είσπραξης. 

        Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 

ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον 

αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται. 

        Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε 

τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού.  Επίσης, με το σύνολο του 

αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο, σύμφωνα με 

τους όρους της υπ' αριθμ. 12475/04-05-2022 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων για την 
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         Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή  

σχετικού συμφωνητικού εκμίσθωσης.    

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/291/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-05-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΔ1ΓΩΛ7-395
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