
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 31 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-7-2022 

 

    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 σήμερα την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 

Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 26252/8-7-2022 

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος, 2)Αντώνιος Κυριαζής, 3)Δημήτριος Μπίτζιος (αναπληρώνει 

το τακτικό μέλος κ. Γεώργιο Πούρο), 4)Νικόλαος Σταυρέλης, 5)Ανδρέας Ζώγκος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Σπυρίδωνας Πλατής, 2)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 3)Αλέξανδρος Πνευματικός, 4)Χρήστος Κορδώσης. 

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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         ΑΠΟΦΑΣΗ 408η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

και παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης “Υπηρεσίες συμβούλου για την 

επικαιροποίηση υποέργων πράξεων του Προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ” και συγκεκριμένα της 

πράξης  «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» της πρόσκλησης 

ΑΤ14» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθ. 62/709/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με 

τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία – 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – 

Α.Ο.Τ.Α.» για την υλοποίηση των Πράξεων:  α)Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης 

στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους Κ.Χ. 

του Δήμου Κορινθίων», β)Υπηρεσίες Συμβούλου για την επικαιροποίηση πράξεων προμηθειών & 

υπηρεσιών του προγράμματος «Α. Τρίτσης», γ)Υπηρεσίες Συμβούλου για την ωρίμανση της 

δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κορίνθου (Α Φάση), δ)Υπηρεσίες Συμβούλου για την 

σύνταξη μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής εντός του σχεδίου πόλεως Κορίνθου – περιοχή 

Κεραμιδάκι, καθορίστηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, ορίστηκαν μέλη για την 

συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους 

του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκαν μέλη στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος 

Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 204/15-4-2022 έγγραφο 

της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α., το υπ΄ αριθ. 4/15-4-2022 πρακτικό της αρμόδιας 

επιστημονικής επιτροπής παρακολούθησης, το υπ΄ αριθ. 4/15-4-2022 πρακτικό της κοινής 

επιτροπής παρακολούθησης, τα παραδοτέα στοιχεία (3 μελέτες - επικαιροποιημένους φακέλους 

δημοπράτησης των τριών υποέργων της πράξης «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για 

την Ελευθερία» για σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών), καθώς και την υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 26108/8-7-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, η 

οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης με 
αντικείμενο τις “Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και 
υπηρεσιών των πράξεων του Προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ” και συγκεκριμένα της πράξης 
«Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» της πρόσκλησης ΑΤ14  
 
Έχοντας υπ΄όψιν: 

- Την αριθμ. 38424/23-12-2021 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του 
ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. , που μεταξύ των αντικειμένων της έχει την επικαιροποίηση των 
τευχών δημοπράτησης των υποέργων των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα του 
ΥΠ.ΕΣ. «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
- Την αριθμ. 5055/9-7-2021 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της 
πράξης «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» 
- Το αριθ. 204/15-4-2022 έγγραφο της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ  Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., με το οποίο 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,  (εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
Προγραμματικής Σύμβασης), τα παραδοτέα της πράξης «Υπηρεσίες συμβούλου για την 
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επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και υπηρεσιών των πράξεων του Προγράμματος 
Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα οι επικαιροποιημένοι φάκελοι  δημοπράτησης των τριών υποέργων 
της πράξης «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία»  
- Το από 15/4/2022 Πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης 
«Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και υπηρεσιών των 
πράξεων του Προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» της αριθ. 38424/23-12-2021 Προγραμματικής 
Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, η 
επικαιροποίηση δηλαδή των τευχών δημοπράτησης της Πράξης «Κόρινθος, η Πρώτη 
Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία»  
- Το αριθ. 4/15-4-2022 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της αριθ. 38424/23-12-
2021 Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο διαπιστώνεται η ορθή εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου της εν λόγω πράξης  

 
σας διαβιβάζουμε τα παραδοτέα της αριθ. 38424/23-12-2021 Προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α προγραμματικής σύμβασης 
με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και 
υπηρεσιών των πράξεων του Προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα τους 
επικαιροποιημένους φακέλους δημοπράτησης των τριών υποέργων της πράξης «Κόρινθος, η 
Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία», προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει 
και παραλάβει αυτά. 
 

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

παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων (3 μελέτες - επικαιροποιημένους φακέλους δημοπράτησης 

των τριών υποέργων της πράξης «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» 

για σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών) της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για 

την επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και υπηρεσιών πράξεων του προγράμματος «Α. 

Τρίτσης» και συγκεκριμένα τους επικαιροποιημένους φακέλους δημοπράτησης των τριών 

υποέργων της πράξης με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» 

της πρόσκλησης ΑΤ14, σύμφωνα και με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

Κορινθίων. 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, τα παραδοτέα της προγραμματικής σύμβασης για την εν θέματι πράξη, τα 

σχετικά πρακτικά των επιστημονικής επιτροπής παρακολούθησης και κοινής επιτροπής 

παρακολούθησης, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 26108/8-7-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού 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 και παραλαβή των παραδοτέων της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την 

επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και υπηρεσιών πράξεων του προγράμματος «Α. Τρίτσης» 

και συγκεκριμένα: 
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- των επικαιροποιημένων φακέλων δημοπράτησης των τριών υποέργων της πράξης «Κόρινθος, η 

Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος «Α. 

Τρίτσης»,  

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 31/408/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 19-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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