
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 24 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-5-2022 

 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 16761/26-5-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) 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)Κορδώσης 

Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 326η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

17170/27-5-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων και 
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το συνημμένο σε αυτήν από 25-5-2022 με αριθμό πράξης 1/2022 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», που έχουν ως εξής: 

 

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
ΣΧΕΤ. : Το από 25/5/2022 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
 

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

έχοντας υπόψη: 
(1) Την με αρ. πρωτ. 4322/1484/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΡ6465ΧΙ8-9ΑΤ) Απόφαση Ένταξης της 
πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα ,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 
με ημερομηνία λήξης Πράξης 31/5/2022 
(2) Το από 25/5/2022 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», σύμφωνα με το οποίο κρίνεται αναγκαία η υποβολή αιτήματος 
Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης έως την 30/09/2023, για τους λόγους που αναφέρει 
το Πρακτικό και που αποτυπώνει τη Βούληση του Δήμου Κορινθίων και του Συν Δικαιούχου – 
Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου 
 

Εισηγείται: 
 

(α) Την έγκριση του αριθ. 1/25-5-2022 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
(β) Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης ΕΣΠΑ «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Κορινθίων», έως την 30/09/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή 
υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες 
(γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης . 

 
…………………………………………….. 

 
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Κορινθίων» 
μεταξύ του  

Δήμου Κορινθίων «Δικαιούχος Πράξης» 
και  

Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου «Συν δικαιούχος Πράξης»  
 

 
 
Αριθμός Πράξης:  1/2022           

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναγκαιότητα  υποβολής αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας 

λήξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ. 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Κορίνθου, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου της, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Κορινθίων» η οποία συγκροτήθηκε σε συνέχεια του από 30.11.2018 Μνημονίου 
Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Κορινθίων» με : 
(α) την αριθ. 20/258/2022 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων και  
(β) το Νο 351/2022 Πρακτικό του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου 
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Τα θέματα ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής: 
1. Πορεία υλοποίησης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
2. Αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» 
3. Παν προτασσόμενο 

 
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης :  

1) Ο κος Βασίλειος Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,  
2) Ο κος Γεώργιος Πούρος, εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, ως μέλος,  
3) Ο κος Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, ως μέλος,  
4) Ο κος Βασίλειος Γεώργαρης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, ως μέλος & 
5) Ο κος Ανέστης Γκρούτσης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, ως μέλος 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης. 
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε προς τα παρόντα μέλη ότι 
στα πλαίσια του ως άνω αναφερόμενου Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιείται η σημερινή 
συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να συζητηθεί η πορεία 
υλοποίησής της Πράξης ΕΣΠΑ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων».  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη: 
 

(3) Την με αρ. πρωτ. 4322/1484/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΡ6465ΧΙ8-9ΑΤ) Απόφαση Ένταξης της 
πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 
με ημερομηνία λήξης Πράξης 31/5/2022 
(4) Τα δεδομένα της πανδημίας που έχει ενσκήψει τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια με τα 
προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην λειτουργία της οικονομίας, των δημοσίων υπηρεσιών και 
των επιχειρήσεων της χώρας που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης των 
υποέργων της ανωτέρω Πράξης 
(5) Το γεγονός ότι τα ΥΠΟΕΡΓΑ [2] και [3] του Δικαιούχου έχουν συμβασιοποιηθεί και τα 
ΥΠΟΕΡΓΑ [5] και [6] επίσης του Δικαιούχου είναι σε διαδικασία ωρίμανσης και προετοιμασίας 
φακέλων Τευχών Δημοπράτησης  
(6) Το γεγονός ότι τα ΥΠΟΕΡΓΑ [4] και [9] του Συνδικαιούχου έχουν συμβασιοποιηθεί και τα 
ΥΠΟΕΡΓΑ [7] και 8] επίσης του Συνδικαιούχου είναι σε προπαρασκευαστικό στάδιο και 
προετοιμασίας φακέλων Τευχών Δημοπράτησης  

 
 

 
Εισηγείται: 

 
Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης έως την 30/09/2023,  διότι 
αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές 
συνθήκες. 
 
 
Τα μέλη Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψη τους την Εισήγηση & Πρόταση 
του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν 

 
Κρίνεται αναγκαία η υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης ΕΣΠΑ 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», έως την 30/09/2023 ,  διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για 
την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες.  
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων». 
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Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1/2022. 

 
Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π. Τα μέλη 

  
  

κ. Βασίλειος Νανόπουλος Γεώργιος Πούρος 
Δήμαρχος Κορινθίων  

  
 Σπυρίδων Ζαχαριάς 
  
  
 Βασίλειος Γεώργαρης 
  
  
 Ανέστης Γκρούτσης 

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του αριθ. 1/25-5-2022 Πρακτικού της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», β)την 

υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης ΕΣΠΑ «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Κορινθίων» έως την 30/09/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή 

υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες, γ)την εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου για την υποβολή του αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης, σύμφωνα και με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 17170/27-5-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων και το συνημμένο σε αυτήν από 25-5-2022 με αριθμό 

πράξης 1/2022 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Κορινθίων», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά 

παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.- Εγκρίνει το από 25-5-2022 με αριθμό 1/2022 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων». 

Β.- Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης ΕΣΠΑ «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» έως την 30/09/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή 

υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες. 

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υποβολή του 

αιτήματος Τροποποίησης της ανωτέρω Πράξης, 
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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 24/326/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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