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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 34
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 2-8-2022

       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 του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 2α Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 30949/29-7-2022 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)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.

  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, συνδέθηκε.

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 462η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη 
έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου έτους 2022 και υποβολή της προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων» αναφέρει πως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 

του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 

4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή, διά μέσου του Προέδρου της, υποβάλει ανά εξάμηνο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.  Στη συνέχεια 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχέδιο έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κορινθίων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να 

συντάξει την έκθεση πεπραγμένων της για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, την οποία ο Πρόεδρος 

θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων.

        Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το σχέδιο έκθεσης 

πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, 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, του Ν.4735/2020, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, 

σχετική, νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων για το πρώτο 

(α΄) εξάμηνο έτους 2022 ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή, διά μέσου του Προέδρου 
της, υποβάλει ανά εξάμηνο στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε 
ειδική συνεδρίαση. 

  Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022 συνήλθε σε 
είκοσι εννέα (29) συνεδριάσεις, κατά τις οποίες συζήτησε θέματα της αρμοδιότητάς της και έλαβε 
τριακόσιες ογδόντα εννέα (389) αποφάσεις.  Στο πλαίσιο αυτό τα πεπραγμένα της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Κορινθίων για το εν λόγω χρονικό διάστημα έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  04-01-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Κορινθίων 
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει την κίνηση, εκτός ορίων του Δήμου Κορινθίων, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 38943/29.12.2021 εισήγηση του τμήματος Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
ανακύκλωσης   (Αριθμ. Απόφασης 1/1/2022)

2. (α) Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος στην Πρόταση του 
ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (β) έγκριση των 
όρων του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του Δήμου για την Πράξη 
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της 
Χώρας, (γ) ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: 
Α.-Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 4950 (ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) της 
ΕΥΔ του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.,
Β.- Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος στην Πρόταση του 
ΚΑΠΕ,
Γ.- Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τα είδη προς προμήθεια του υποέργου  
«Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων»  και ορίζει τους κ.κ. : Ιωάννη Τσολάκη ως 
Πρόεδρο, Εύη Παντελέων και Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, ως μέλη αυτής.
Δ.- Την έγκριση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του Δήμου Κορινθίων 
για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Ε.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή  της 
πρότασης εγγράφων.                                                                                                                                                                                                                                 
(Αριθμ. Απόφασης 1/2/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  07-01-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον 
δικηγόρο Κορίνθου κ. Θεοφάνη Μιχαλόπουλο   (Αριθ. Απόφασης 2/3/2022)  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΝ  21-01-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από φανερή ψηφοφορία εκλέγει Αντιπρόεδρο Οικονομική Επιτροπής 
τον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο για την περίοδο 2022-2023. (Αριθ. Απόφασης 3/4/2022)  

2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕ.Π.Α.Π.) Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Κορινθίων” όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 20/47/28-12-2021 
(ΑΔΑ:Ψ3ΝΓΟΚ6Β-Λ3Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου 
(Αριθ. Απόφασης 3/5/2022)  

3. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
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-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθ. Απόφασης 3/6/2022)  
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων 
τελών & επαναβεβαίωση τους κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθ. Απόφασης 3/7/2022)  

4. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου των οχημάτων 
του Δήμου Κορινθίων, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2940, ΚΗΙ 5515, ΚΗΥ 2219, ΚΗΗ 5452, ΚΗΗ 
5467, ΚΗΗ 2947, ΚΗΙ 5514, ΚΗΗ 2931, ΚΗΗ 2950, ΚΗΙ 5513, ΚΗΗ 5478, ΥΟΧ 1104, στο 
Κ.Δ.Α.Υ., στο Μπολάτι Κορίνθιας του Δήμου Βέλου Βόχας, από την Τρίτη 01.02.2022 έως και την 
Δευτέρα 28.02.2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  (Αριθ. Απόφασης 
3/8/2022)  
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση, εκτός ορίων του Δήμου Κορινθίων, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, με οδηγό τον κ. 
Γκερζελή Παναγιώτη (ΔΕ Οδηγός), το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταφορά των υπαλλήλων της 
Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 504526 
από την Τρίτη 01.02.2022 έως και την  Δευτέρα 28.02.2022, όπως ακριβώς και αναλυτικά 
περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. (Αριθ. Απόφασης 3/9/2022)  
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 1457/18.01.2022 Απόφαση Δημάρχου 
(ΑΔΑ:ΨΒΟΞΩΛ7-Μ1Ο) για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την  Τετάρτη 19.01.2022. (Αριθ. 
Απόφασης 3/10/2022)  
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 985/13-01-2022 (ΑΔΑ:6Φ9ΚΩΛ7-ΦΙΘ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5478 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Παρασκευή 
14.01.2022 στο Κιάτο, (Δήμος Σικυωνίων). (Αριθ. Απόφασης 3/11/2022)  
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 1459/18-01-2022 (ΑΔΑ:Ψ54ΓΩΛ7-ΚΤΨ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του 
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 113702 καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου Κορινθίων και του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 2914 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, στον Ασπρόπυργο (Δήμος 
Ασπροπύργου) την Τετάρτη 19/01/2022  (Αριθ. Απόφασης 3/12/2022)  

5. Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και 
προσωπικού ΙΔΟΧ άλλων κλάδων με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: 
Α.- Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2022 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ)
Β.- Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (διάρκειας δέκα μηνών) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2022-2023 (Αριθ. Απόφασης 3/13/2022).

6. Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης για το έτος 2022 
ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής  με σύμβαση μίσθωσης 
έργου διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα Ελεγκτή Ιατρού των 
κατ΄ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4483/2017, όπως ισχύει 
(Αριθ. Απόφασης 3/14/2021).

7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων έργων Δήμου 
Κορινθίων για το έτος 2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού των 
έργων (μικρότερο ή μεγαλύτερο των 1.000.000,00 ευρώ). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Συγκρότησε Επιτροπή  αξιολόγησης ως εξής:
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Τακτικά Μέλη: 
1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ
3. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ
και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Λαμπρινάκο Αλέξανδρο.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Ευθύμιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ
2. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ
3. Μαρία Παπαφίλη, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ
και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ την κ.Σκούρτη Κωνσταντίνα.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ.Αναστασία Θεοδοσίου με αναπληρώτρια την κ.Βασιλική 
Φίλη.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου με αναπληρωματικό τον 
κ.Ευθύμιο Πέππα.  (Αριθμ.Απόφασης 3/15/2022)

8. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 46/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την παράταση  του χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 
18292/05-07-2021(ΑΔΑΜ:21SYMV008862951/05-07-2021) συμβάσεως μεταξύ του Δήμου 
Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ», για την εκτέλεση 
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ μέχρι και την 05-04-2022 με αναθεώρηση τιμών, 
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. 
Απόφασης 3/16/2022)

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
577.981,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 39/2020). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : 
Α. Ενέκρινε το από 07-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης,
Β.- Απέρριψε :
      1.Την προσφορά του Κουνατίδη Πυθαγόρα ως απαράδεκτη,
      2.Την  προσφορά της COSMOS GRASS ENTERPRISE ΜΟΝ. ΙΚΕ ως απαράδεκτη. 
(Αριθμ.Απόφασης 3/17/2022)

10. Περί αιτήματος για αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω πτώσης σε λακκούβα 
(Σπυριδούλα Μητσοπούλου).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Απορρίπτει το υπ’αριθμ.πρωτ. 25204/03-09-2021 
αίτημα της κ.Σπυριδούλας Μητσοπούλου για εξώδικο συμβιβασμό- εξωδικαστική επίλυση 
διαφοράς  για την αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω πτώσης σε λακκούβα,  επί της οδού Αγίου 
Παντελεήμονος στον Κάτω Άσσο του Δήμου Κορινθίων,  κατόπιν της υπ’αριθμ.πρωτ.28105/29-09-
2021 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά περιγράφονται στην 
υπ’αριθμ.πρωτ. 39269/ 31-01-2021 Γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ.Κέζα 
Α.Αναστάσιου. (Αριθμ.Απόφασης 3/18/2022).

11. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου (διαταγή 
πληρωμής Ανάργυρου Σελιώτη).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:  την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον 
Δήμο Κορινθίων κατά της υπ’αριθμ. 311/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου 
(υπ'αριθμ.πρωτ.εισερχ. 140/04-01-2022) του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων με 
συνημμένη επιταγή του υπ’αριθμ. 15/2016 α’ απόγραφου εκτελεστού αυτής, περί καταβολής 
ποσού 9.455,04€ νομιμοτόκως από φερόμενα ως οφειλόμενα μισθώματα, ήτοι την καταβολή: 
«Συνολικά του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα και πενήντα ενός λεπτών 
(14.119,51) ευρώ  και όλα αυτά πλην του από ευρώ 4.309,68 ευρώ κονδυλίου των τόκων, 
νομιμοτόκως από της επιδόσεως και μέχρις εξοφλήσεως»,  σύμφωνα με την 
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υπ'αριθμ.Πρωτ.1354/14-01-2022 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Κεφάλα Μαρίας. 
(Αριθμ. Απόφασης 3/19/2022).

12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Αργυρού (Αριθμ. Απόφασης 3/20/2022).
 -Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Κεφάλα Μαρία (Αριθμ. Απόφασης 3/21/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Γεώργαρη Αγγελική (Αριθμ. Απόφασης 3/22/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Γεώργαρη Αγγελική (Αριθμ. Απόφασης 3/23/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Βαγγόπουλο Ανδρέα (Αριθμ. Απόφασης 3/24/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Παναγιώτου Γεώργιο (Αριθμ. Απόφασης 3/25/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Παπαβενετίου Αγγελική (Αριθμ. Απόφασης 3/26/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Λέκκα Σοφία (Αριθμ. Απόφασης 3/27/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο τον κ.Μιχαλόπουλο Θεοφάνη (Αριθμ. Απόφασης 3/28/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  31-01-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για την ενταγμένη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
πράξη με τίτλο «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» και προϋπολογισμό 
11.002.520,00 ευρώ.

- Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων 
έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο Δήμο Κορινθίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, συνολικού ποσού 11.002.520,00 ευρώ για την πράξη με τίτλο «Ανέγερση Μουσικού 
Σχολείου Κορίνθου» (κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 
5.501.260,00 ευρώ & κατά 50% από πόρους του Τ.Π.&Δ., ποσό 5.501.260,00 ευρώ), όπως αυτοί 
καθορίζονται στο αριθ. 103982/26.11.2021 Έγγραφο του Τ.Π.&Δ. με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης 
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του (Αριθμ. Απόφασης 
4/29/2022).

2. Τροποποίηση της με αριθμό 764/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Ν.Π.Ι.Δ. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. Γαρταγάνη)», το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και έγκρισης των όρων 
αυτής, ως προς τους όρους - σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’αριθμ.66/764/2021 
προηγούμενη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το μέρος (Β) αυτής, που αφορά την 
έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Ν.Π.Ι.Δ. 
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. Γαρταγάνη)», το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και εγκρίνει το νέο 
Τροποποιημένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης  (Αριθμ. Απόφασης 4/30/2022).

3. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 2159/24-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΑΤΤΩΛ7-1ΡΨ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του 
αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΥ 5136 λεωφορείου  του Δήμου Κορινθίων, με οδηγό τον κ. Σούκουλη 
Γεώργιο (ΔΕ 29 Οδηγών), στην Τρίπολη (Δήμος Τρίπολης) την Τρίτη 25.01.2022 για μετάβαση στην 
Περιφέρεια για υπηρεσιακούς λόγους.    (Αριθμ. Απόφασης 4/31/2022).

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.270.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 101/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του από 24-1-2022 πρακτικού 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 40,43% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης (Αριθμ. Απόφασης 4/32/2022).

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ 
ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 107/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του από 25-1-2022 πρακτικού 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού και την απόρριψη της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως απαράδεκτη (Αριθμ. 
Απόφασης 4/33/2022).

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ) προϋπολογισμού μελέτης 
147.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 129/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του από 26-1-2022 πρακτικού 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 41,82% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης (Αριθμ. Απόφασης 4/34/2022).

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για 
περίθαλψη – φιλοξενία αδέσποτων ζώων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Α.- Ενέκρινε το από 27-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση από τον 
Δήμο Κορινθίων ακινήτου για περίθαλψη – φιλοξενία αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
36508/08-12-2021 διακήρυξη δημοπρασίας.
Β- Ανακήρυξε μειοδότη – εκμισθωτή  τον κ.Τσαγκαράκη Αντώνιο του Κων/νου, ιδιοκτήτη, νομέα και 
κάτοχο ακινήτου, επιφάνειας  6.053,40 μ2,  στον οποίο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων 
ως μηνιαίο μίσθωμα  του ανωτέρω ακινήτου   το ποσό των  μηδέν κόμμα μηδέν εννέα ευρώ 
(0.09€)/ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου-ακινήτου, επιφάνειας  6.053,40 μ2,  ήτοι ποσό 
πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών  (544,80€) συνολικά ως μηνιαίο 
μίσθωμα του εν λόγω ακινήτου με διάρκεια μίσθωσης το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από 
την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού. (Αριθμ. Απόφασης 4/35/2022).

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια 
δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018-2019 ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Καθόρισε τους όρους διακήρυξης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες της εν λόγω 
πράξης. (Αριθμ. Απόφασης 4/36/2022).
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9. Περί συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. σχετικά με το 
διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 23/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος (Αριθμ. 
Απόφασης 4/37/2022).

10. Περί συμβιβασμού και άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου 
(αγωγή Πηνελόπης Κατσαΐτη).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της αρ. 125/2021 
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε επί της αρ. 171/ΠΔ171/10-6-2019 
αγωγής της Πηνελόπης Κατσαΐτη κατά Δήμου Κορινθίων, και συμμόρφωση του Δήμου με την ως 
άνω δικαστική απόφαση, σύμφωνα και με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1206/14-1-2022 γνωμοδότηση του 
δικηγόρου Γεώργιου Παναγιώτου                                                 (Αριθ. Απόφασης 4/38/2022).

11. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση ποσού για την αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου του 
Δήμου, που ορίστηκε με την με αριθμό 531/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συμπλήρωσε με το ποσό των 147,56€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. 
(70,00€ πλέον Φ.Π.Α για παράσταση και 49,00€ πλέον Φ.Π.Α. για το υπόμνημα) την αμοιβή της 
πληρεξούσιας δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων κας Αγγελικής Παπαβενετίου η οποία ορίστηκε με 
την αριθμ. 45/531/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
 Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Επιβατινού Παναγιώτα (Αριθμ. Απόφασης 4/40/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Γκότση Γεώργιο (Αριθμ. Απόφασης 4/41/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Θωμαΐδη Πέτρο  (Αριθμ. Απόφασης 42/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ. Κεφάλα Μαρία  (Αριθμ. Απόφασης  4/43/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσια συμβολαιογράφο την κ. Στυλιανή Κουτάτζη  (Αριθμ. Απόφασης 44/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  07-02-2022

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της αριθμ. 3/9/2022 (ΑΔΑ: ΨΟΕ7ΩΛ7-2ΝΡ) απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων

H Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση την αριθμ. 3/9/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων ως προς το μέρος 
που αφορά την έγκριση κίνησης εκτός των ορίων του Δήμου Κορινθίων, του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, τις ημερομηνίες 14, 15, 16, 17 
και 18 Φεβρουαρίου 2022   (Αριθμ. Απόφασης 5/45/2022).                  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων” όπως ακριβώς και 
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αναλυτικά αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 1/1/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΠΠΟΚΨΛ-Ρ67) Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου. (Αριθμ. Απόφασης 5/46/2022).

2. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την διαγραφή, των βεβαιωμένων οφειλών από 
χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων συν τις προσαυξήσεις σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 5/47/2022).

3. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού της Επιτροπής 
Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο 
Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού 
Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για 
το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2021 όπως αυτή ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. 
αριθμ. 1/1/02.02.2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Κορινθίων (Αριθμ. Απόφασης 5/48/2022)

4. Αποδοχή της δωρεάς 150 τεμαχίων κατεψυγμένου κοτόπουλου από την εταιρεία ΑΛΦΑ 
ΦΡΙΓΚΟΡ ΕΠΕ για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την δωρεά 150 τεμαχίων κατεψυγμένο κοτόπουλο 
από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΦΡΙΓΚΟΡ ΕΠΕ υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων 
(Αριθμ. Απόφασης 5/49/2022)

5. Έγκριση παράδοσης ειδών τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τις παραδόσεις ειδών στους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου για τους μήνες:  Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο 2021, σύμφωνα με τους  σχετικούς Πίνακες παράδοσης ειδών της υπ' αριθμ. 1/3/02-
02-2022 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων 
(Αριθμ. Απόφασης 5/50/2022)

6. Σύνταξη πρώτης λίστας οικονομικά αδυνάτων οικογενειών του Δήμου Κορινθίων για το 
έτος 2022, με σκοπό την ένταξη τους στο Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συνέταξε την πρώτη λίστα οικονομικά αδυνάτων οικογενειών του 
Δήμου για το έτος 2022, δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα 
με την αριθμ. 1/5/2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου  (Αριθμ. 
Απόφασης 5/51/2022)

7. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Τετάρτη 09.02.2022 στο 
Δήμο Βέλου- Βόχας.      (Αριθμ. Απόφασης 5/52/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 2703/31-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΛ3ΩΛ7-Ε7Φ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5501 απορριμματοφόρου οχήματος και του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 
5465 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, στον Ασπρόπυργο (Δήμος Ασπροπύργου) την 
Τετάρτη 02.02.2022 (Αριθμ. Απόφασης 5/53/2022).

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 
1.335.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 131/2021) και  
ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 186149.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f0de6970128e28a803364e στις 09/08/22 11:58

1.335.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 131/2021) και την επανάληψή 
της μετά την διόρθωση των όρων της διακήρυξης της αριθμ. 131/2022 μελέτης  (Αριθμ. 
Απόφασης 5/54/2022)

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του 
έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.335.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 131/2021- Τροποποιημένη).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Α.- Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, 
τευχών δημοπράτησης και ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ. 131/2021 τροποποιημένης 
μελέτης και ορίσε την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.335.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Β.- 
Καθόρισε του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου (Αριθ. Απόφασης 
5/55/2022).

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας 
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2021 προϋπολογισμού μελέτης 127.893,60€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 90/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το αριθμ. 1/29-12-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 
προϋπολογισμού μελέτης 127.893,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 90/2021) 
και κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό για τη διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. (Αριθμ. 
Απόφασης 5/56/2022)

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020 
προϋπολογισμού μελέτης 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 30/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συγκρότησε επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το εν 
λόγω έργο  αποτελούμενη από τους:
-Αναστασία Θεοδοσίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Επιβλέπουσα του έργου,
-Βασιλική Φίλη Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό Επιβλέπουσα του έργου,
-Νικόλαο Κουίνη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων & 
Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Αριθμ. Απόφασης 
5/57/2022)

12. Έγκριση – παραλαβή μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και  Γεωτεχνική μελέτη για 
το έργο «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΞΕΝΙΑ»».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση και παραλαβής της μελέτης με τίτλο 
«Γεωτεχνική έρευνα και  Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου 
ΞΕΝΙΑ» σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 5/58/2022)

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 16/2019).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε  την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εν λόγω 
έργου, για πέντε [5] μήνες μέχρι την 22.07.2022 με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 5/59/2022)

14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
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Όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ. Φερενίκη Μαρία Τσελώνη (Αριθμ. Απόφασης 5/60/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Παναγιώτη Πανταζή  (Αριθμ. Απόφασης 5/61/ 2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  14-02-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 3948/10.02.2022 (ΑΔΑ: 6Χ68ΩΛ7-ΖΘΘ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΥΟΧ 1104 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων και του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 2192 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Παρασκευή 11.02.2022 στο 
Κιάτο (Δήμος Συκιωνίων) (Αριθμ. Απόφασης 6/62/2022).

2. Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για  διοργάνωση 
εκδηλώσεων εορτασμού της 25ης Μαρτίου στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα έκανε εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.464,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 για τη 
«Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της 25ης Μαρτίου στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου Κορινθίων»  (Αριθμ. Απόφασης 6/63/2022).

3. Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συνδιοργάνωση 
Σεμιναρίου Θεατρικής Παιδείας με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη 
διοργάνωση του σεμιναρίου Θεατρικής Παιδείας σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης 
Ρώτας» και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.313,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 . (Αριθμ.Απόφασης 6/64/2022).

4. Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για παροχή 
υπηρεσιών πρόσβασης σε: α)εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής 
αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων β)σε 
περιβάλλον διαχείρισης/ στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) σε 
εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών.

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκανε εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.756,45€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 για την 
«Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης α)σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής 
αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων β)σε 
περιβάλλον διαχείρισης/ στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) σε εφαρμογή 
Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» για το έτος 2022 (Αριθμ. Απόφασης 6/65/2022).

5. Σύναψη  Σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας   Fargeco Hellas 
Ε.Π.Ε. προς υλοποίηση έργου  προσωρινής αποθήκευσης-συλλογής-μεταφοράς 
τηγανελαίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
Κορινθίων και της εταιρείας Fargeco Hellas Ε.Π.Ε. προς υλοποίηση έργου  προσωρινής 
αποθήκευσης-συλλογής-μεταφοράς τηγανελαίων και τους όρους αυτής (Αριθμ. Απόφασης 
6/66/2022).

6. Παράταση ισχύος της υπ’αριθμ.27422/2021  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων 
και της    εταιρείας με την επωνυμία Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την Ομάδα Β 
«Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα» της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.497.920,00€,  (συμπ/νου 
Φ.Π.Α.), (Α.Μ. 1/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της σύμβασης με αριθμό 27422/2021 
(ΑΔΑΜ: 21SYMV009273106/28-09-2021) με την «Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως και τις 28-3-2022

     (Αριθμ. Απόφασης 6/67/2022).

7. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.010.000,00€ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 1/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συγκρότησε την επιτροπή χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 1.010.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 1/2021) αποτελούμενη από τους:
-Νικόλαο Κουίνη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων & 
Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων. 
-Αναστασία Θεοδοσίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Αριθμ. Απόφασης 6/68/2022).

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2021 προϋπολογισμού μελέτης 101.818,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), (Α.Μ. 104/2021).

H Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα α) εγκρίνει το από 05-01-2022 Πρακτικό υπ’αριθμ.1 της Επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας β) απορρίπτει 
τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» και γ) κηρύσσει άγονο τον 
δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω 
προμήθειας. (Αριθμ. Απόφασης 6/69/2022).

9. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ομάδα 2 Α, προϋπολογισμού δαπάνης 19.485,54€, 
(Α.Μ. 23/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: α)εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και τους όρους διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 23/2021 μελέτης με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και ορίζει την με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 
προμήθεια της Ομάδας 2Α της μελέτης 23/2021 προϋπολογισμού για την ομάδα αυτή 19.485,54€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), β)εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη 
σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ως άνω προμήθειας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, γ)ορίζει την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ως άνω προμήθειας με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, δ)συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για 
κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την ως άνω 
προμήθεια: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Καμτσιώρα Έλλη, Τσίρτσης Λεωνίδας, Γιαβάση Άννα, 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σαββανού Ελένη, Παναγοπούλου Φωτεινή, Σούκουλης Αντώνιος 
(Αριθμ. Απόφασης 6/70/2022).

10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον κ. Δήμα 
Αλέξανδρο (Αριθμ. Απόφασης 6/71/2022).

-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων  την κ 
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Φερενίκη – Μαρία Τσελώνη (Αριθμ. Απόφασης 6/72/2022).

-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την κ. 
Αργυρού Κωνσταντίνα  (Αριθμ. Απόφασης 6/73/2022).

-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων  την κ. 
Πέππα Κωνσταντίνα  (Αριθμ. Απόφασης 6/74/2022).

-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την κ. 
Παναγιώτα Επιβατινού  (Αριθμ. Απόφασης 6/75/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  22-02-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  (Αριθμ. Απόφασης 7/76/2022)

2.  Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη συμμετοχή του 
Δήμου στο κονσέρτο «Πορτραίτα Φιλελλήνων» που διοργανώνει το Καλογεροπούλειο 
Ίδρυμα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην 
διοργάνωση της εν θέματι εκδήλωσης και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.600,00€ στο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.:15/6471.0001 (Αριθ. Απόφασης 
7/77/2022).

3. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Β’Βάθμιας εκπαίδευσης του 
Δήμου Κορινθίων του οικονομικού έτους 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την αριθμ. 
133/34/17.12.2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμ. 
Απόφασης 7/78/2022)

4. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή, των βεβαιωμένων οφειλών και 
προστίμων καθώς και προσαυξήσεων, από φόρους και τέλη, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως 
προς την επιφάνεια ακινήτων και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής 
δήλωσης, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 7/79/2022).

5. Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης (μελέτη θεμελίωσης): που αφορά το 
έργο: Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό σχολείο).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης (μελέτη 
θεμελίωσης) που αφορά το έργο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό σχολείο)» 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4710/17.02.2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. 
Απόφασης 7/80/2022). 

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών 
υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και 
Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη 
φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 850.000,00 €, 
Α.Μ. 7/2019.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : 
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις 
Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που 
επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 
850.000,00 €, Α.Μ. 7/2019 μέχρι την 03-04-2022 με αναθεώρηση τιμών  (Αριθμ. Απόφασης 
7/81/2022).

7. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.),   Α.Μ. 16/2019

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.),   Α.Μ. 
16/2019   (Αριθμ. Απόφασης 7/82/2022).

8. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ» συνολικού 
προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 30/2018) 198.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε :  παρατείνει την εν θέματι σύμβαση  μεταξύ 
του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 17-3-2022  (Αριθμ. Απόφασης 
7/83/2022).

9. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Ομάδα Β΄ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 
58/2017) 2.246.880,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α).

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε : παρατείνει  την εν θέματι σύμβαση  μεταξύ 
του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.   κατά τρεις (3) 
μήνες, ήτοι έως και την 28-05-2022  (Αριθμ. Απόφασης 7/84/2022).

10.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ 
ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 960.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 
107/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε : 
Α.- Εγκρίνει το από 03-02-2022 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης
Β.- Ζητά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, 
Τεκμηρίωση-Αιτιολόγηση της Ασυνήθιστα Χαμηλής Προσφοράς για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου από τον οικονομικό Φορέα «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» του οποίου η οικονομική 
προσφορά ανέρχεται σε έκπτωση ποσοστού 42,51% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88, παρ. 5α του Ν.4412/2016.   Γ.- Γ.- Γνωστοποιεί  στους 
συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν 
ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει και η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες. (Αριθμ. Απόφασης 7/85/2022).

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του 
έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.335.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 131/2021- Τροποποιημένη), κατόπιν έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 
υποχρέωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α)Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 131/2021 τροποποιημένης μελέτης και 
ορίζει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι 
έργου, β)Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του εν θέματι έργου 
(Αριθ. Απόφασης 7/86/2022).

12. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών Ταφών-Εκταφών.  
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Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση της σύναψης και ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 
1) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 
37.150,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 13/2022), 2) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 26.040,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 14/2022), 3) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(Α.Μ. 15/2022), 4) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» 
προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 16/2022), 5) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» προϋπολογισμού 26.040,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 17/2022) (Αριθ. Απόφασης 7/87/2022).

13. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – 
Καλογερολίμανο με την Ε.Ο. Κορίνθου – Επιδαύρου».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε και παρέλαβε την εν θέματι μελέτη  (Αριθμ. 
Απόφασης 7/88/2022).

14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού 
Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό και του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα 
Χιλιομοδίου».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε και παρέλαβε την εν θέματι μελέτη  (Αριθμ. 
Απόφασης 7/89/2022).

15. Υποβολή αίτησης στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού 
σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. Κορίνθου - Επιδαύρου» στο 
πλαίσιο της αριθ. 5474/23.12.2021 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: 
Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 5474/23.12.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, 
Β.- Την έγκριση του Α΄ Ειδικού Προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης του έργου 
«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. Κορίνθου - 
Επιδαύρου»
Γ.- Την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση στο 
ανωτέρω πρόγραμμα του εν θέματι έργου 
Δ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την υπογραφή 
όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
Ε.- Να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου , σύμφωνα και 
με τη μελέτη εφαρμογής
Στ.- Να βεβαιωθεί ότι η εν λόγω αγροτική οδός δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου του Δήμου (Αριθμ. Απόφασης 7/90/2022).

16. Υποβολή αίτησης στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού 
σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» στο πλαίσιο της αριθ. 
5474/23.12.2021 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Α.- Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 5474/23.12.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά στην 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 
Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Β.- Την έγκριση του Α΄ Ειδικού Προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης του έργου 
«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό»
Γ.- Την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση στο 
ανωτέρω πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου 
με τον οικισμό Μαψό». 
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Δ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την υπογραφή 
όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
Ε.- Να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου , σύμφωνα και 
με τη μελέτη εφαρμογής
Στ.- Να βεβαιωθεί ότι η εν λόγω αγροτική οδός δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου του Δήμου (Αριθμ. Απόφασης 7/91/2022).

17. Υποβολή αίτησης στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού 
σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα Χιλιομοδίου» στο πλαίσιο της αριθ. 
5474/23.12.2021 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 5474/23.12.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά στην 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 
Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,
Β.- Την έγκριση του Α΄ Ειδικού Προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης του έργου 
«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα Χιλιομοδίου»,
Γ.- Την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση στο 
ανωτέρω πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με 
την κοινότητα Χιλιομοδίου». 
Δ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την υπογραφή 
όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων,
Ε.- Να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα και 
με τη μελέτη εφαρμογής,
Στ.- Να βεβαιωθεί ότι η εν λόγω αγροτική οδός δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου του Δήμου (Αριθμ. Απόφασης 7/92/2022).

18. Προέγκριση του τροποποιημένου σχεδίου τεύχους Διακήρυξης και των Παραρτημάτων Ι και 
ΙΙ αυτής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
στα πλαίσια της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 
στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής»  του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το τροποποιημένο σχέδιο τεύχους Διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής σύμφωνα με την από 17-02-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
(Αριθμ. Απόφασης 7/93/2022).

19. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 15/2019) 
720.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 15/2019) 720.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) μέχρι και την 16.05.2022 
(Αριθμ. Απόφασης 7/94/2022).

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  με αριθμό σύμβασης 60876/2017.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το από 03.02.2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής & 
Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4119/11.02.2022 εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 7/95/2022).

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ με αριθμό σύμβασης  4582/2019, προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το από 05.02.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής & 
Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4106/11.02.2022 εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 7/96/2022).

22.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  με την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» 
για την Πράξη «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή πρότασης 
του έργου «Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου» και 
καθορισμός όρων αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε: α)εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  με την 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την Πράξη «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 
ωρίμανση και υποβολή πρότασης του έργου «Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ 
Κορίνθου και Λουτρακίου», β)εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα αυτού, γ) ορίζει 
ένα μέλος για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων τον κ. Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου 
Κορινθίων, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρώτρια 
την κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, δ)ορίζει μέλος στην Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων τον κ. 
Ιωάννη Τσολάκη, αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου 
Κορινθίων, με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Κουίνη, αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, 
ε)εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Αριθ. 
Απόφασης 7/97/2022).

23. Καθορισμός όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α)Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ.19/2020 μελέτης, προϋπολογισμού 
μελέτης 145.004,29 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)  και ορίζει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό 
επιλογή αναδόχου για την εν θέματι μελέτη, β)Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την 
εκπόνηση της εν θέματι μελέτης (Αριθ. Απόφασης 7/98/2022). 

24. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Την σύσταση Πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων 
του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε μίας από αυτές, για οποιαδήποτε δαπάνη 
σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το 
δημοτικό συμβούλιο και Ορίζει υπολόγους διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα των 
οποίων θα εκδοθούν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα και οι οποίοι θα ενεργούν τις πληρωμές σε 
βάρος αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 7/99/2022).

25. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Εγκρίνει την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου 
του υπ’ αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 7/100/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Εγκρίνει την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου 
των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ 2940, ΚΗΙ 5515, ΚΗΥ 2219, ΚΗΗ 5452, ΚΗΗ 5467, ΚΗΗ 2947, 
ΚΗΙ 5514, ΚΗΗ 2931, ΚΗΗ 2950, ΚΗΙ 5513, ΚΗΗ 5478, ΥΟΧ 1104  οχημάτων του Δήμου 
Κορινθίων που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 7/101/2022).

26. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
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-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο την κ.Επιβατινού Παναγιώτα 
(Αριθμ. Απόφασης 7/102/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο τον κ .Μάρκελλο Στυλιανό (Αριθμ. 
Απόφασης 7/103/2022). 
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο τον κ .Μάρκελλο Στυλιανό (Αριθμ. 
Απόφασης 7/104/2022). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  01-03-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ομάδα 2 Α, προϋπολογισμού δαπάνης 19.485,54€, (Α.Μ. 
23/2021)

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε: α) τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και τους όρους διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 23/2021 μελέτης, β) το σχέδιο 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας, 
γ) ορίζει την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης 
ανάθεσης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ELECTROINVEST A.E. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 111-
ΜΟΣΧΑΤΟ,ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΠΑΤΡΩΝ 68 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ), δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για 
κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καμτσιώρα Έλλη
2. Τσίρτσης Λεωνίδας 
3. Γιαβάση Άννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σαββανού Ελένη
2. Παναγοπούλου Φωτεινή
3. Σούκουλης Αντώνιος

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη (Αριθμ. Απόφασης 
8/105/2022).

2.  Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ)- Διαγραφή 
τριών κλήσεων Κ.Ο.Κ. λόγω δικαστικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, των υπ’αριθμ.4349/2014, 6624/2014 και 7653/2014 εγγραφών στο βεβαιωτικό 
κατάλογο του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. 
Απόφασης 8/106/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την διαγραφή κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, προστίμου συνολικού ποσού 86,01€ με το οποίο είναι χρεωμένη η εταιρεία με κωδικό 
2943 στην εγγραφή 870680, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. 
Απόφασης 8/107/2022).

2. Αποδοχή δωρέας Infokiosk από την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε τη δωρεάς από την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο Δήμο Κορινθίων ενός infokiosk smart bench (Αριθμ. 
Απόφασης 8/108/2022).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 
150.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με αριθμό σύμβασης 12562/2019.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το από 14/02/2022 πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
(Αριθμ. Απόφασης 8/109/2022).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€, με 
αριθμό σύμβασης  27862/2018.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το από 14/02/2022 πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
(Αριθμ. Απόφασης 8/110/2022).

5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του 
έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ  προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 €, 
Α.Μ.29/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 29/2022 μελέτης και ορίζει την με 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. 
ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 
β)Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 
(Αριθ. Απόφασης 8/111/2022).

6. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του 
έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 
μελέτης   523.441,84 €,  Α.Μ.28/2022.  

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ.28/2022 μελέτης και ορίζει την με 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου 
β)καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 
(Αριθ. Απόφασης 8/112/2022).
 

7. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 5361/23-02-2022 (ΑΔΑ: 6195ΩΛ7-ΑΧ7) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του 
αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΗ 5478 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Πέμπτη 24.02.2022 
στην Μαγούλα Αττικής. (Αριθμ. Απόφασης 8/113/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  02-03-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για υπόθεση έφεσης Δήμου Κορινθίων κατά 
Νικόλαου Ευσταθίου και λοιπών.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. Σωτήριου 
Γαλάνη (αριθ. απόφασης 114/2022).

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για υπόθεση έφεσης Νικόλαου Ευσταθίου και 
λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Σταυρούλας 
Κουτή (αριθ. απόφασης 115/2022).

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για υπόθεση άσκησης έφεσης του 
Δήμου κατά Νικόλαου Γιαννακόπουλου και λοιπών.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Αγγελικής 
Παπαβενετίου (αριθ. απόφασης 116/2022).

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για νομική στήριξη υπαλλήλου του 
Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. Μιχαήλ 
Τσιχριτζή (αριθ. απόφασης 117/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  08-03-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την χρηματοδότηση ποσού 1.000.000,00€ από το 
ΕΣΠΑ – Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη Θέρμανση του 
Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου- Κολυμβητήριο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης» και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο 
αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό ακριβώς και 
αναλυτικά περιγράφεται στην από 04.03.2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου (Αριθμ. Απόφασης 10/118/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων 
προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην από 03.03.2022 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. (Αριθμ. Απόφασης 10/119/2022)

2. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Κορινθίων 2023-2026.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Κορινθίων 2023-2026 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 10/120/2022)

3. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2021 με κάλυψη δαπάνης από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα καθόρισε τις ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2021 
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 10/121/2022)

4. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε:
-Την αριθμ. 5841/28-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΝΛΩΛ7-ΚΕ1) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την 
επιβεβλημένη κίνηση, του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου 
Κορινθίων, για την μεταφορά των υπαλλήλων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του 
Δ. Κορινθίων από 01/03/2022 έως 04/03/2022 (Αριθμ. Απόφασης 10/122/2022)
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-Την αριθμ. 6255/03-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΙΩΛ7-22Α) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την 
επιβεβλημένη κίνηση , του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου 
Κορινθίων, για την μεταφορά των υπαλλήλων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του 
Δ. Κορινθίων από 08/03/2022 έως 31/3/2022 (Αριθμ. Απόφασης 10/123/2022)

5. Παράταση χρόνου ισχύος της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – Ομάδα Δ με τίτλο «Φορτωτής - Εκσκαφέας» συνολικού 
προϋπολογισμού μελέτης 1.497.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (αριθμός 
μελέτης 1/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα παρατείνει το χρόνο ισχύος της υπ’αριθμ. 28905/2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για την εν λόγω προμήθεια κατά τρεις 
(3) μήνες, ήτοι έως την 11-6-2022  (Αριθμ. Απόφασης 10/124/2022)

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ) προϋπολογισμού μελέτης 
147.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 129/2021). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης και ανακηρύσσει ανάδοχο και 
κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, στον οικονομικό φορέα με 
την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με μέση έκπτωση 41,82% επί του προϋπολογισμού της μελέτης 
(Αριθμ. Απόφασης 10/125/2022)

7. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που προκύπτει από αίτημα αποζημίωσης βλάβης 
οχήματος λόγω πρόσκρουσης σε κομμένη κολώνα φωτισμού (Δημήτριος Παξιμάδης).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που 
προκύπτει κατόπιν

αιτήματος του κ. Παξιμάδη Δημήτριου και καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης του αιτούντος 
στο συνολικό

ποσό των 226,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (Αριθμ. Απόφασης 10/126/2022)

8. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που προκύπτει από αίτημα αποζημίωσης βλάβης 
οχήματος λόγω πτώσης σε λακκούβα (Ιωάννης Μπόρσης).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που προκύπτει 
κατόπιν αιτήματος του κ. Μπόρση Ιωάννη και καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης του αιτούντος 
στο συνολικό ποσό των 248,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (Αριθμ. Απόφασης 10/127/2022)

9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Μάρκελλο Στυλιανό (Αριθμ. 
Απόφασης 10/128/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο την κ.Φερενίκη – Μαρία Τσελώνη 
(Αριθμ. Απόφασης 10/129/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Γκότση Γεώργιο (Αριθμ. 
Απόφασης 10/130/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Κονομοδη Ιωάννη (Αριθμ. 
Απόφασης 10/131/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Κουνέλη Βασίλειο (Αριθμ. 
Απόφασης 10/132/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  16-03-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022. 
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (με μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. Πνευματικού 
Αλέξανδρου και Σταυρέλη Νικόλαου) αποφάσισε την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων 
προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
σύμφωνα με την από 15-3-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων 
(Αριθ. Απόφασης 11/133/2022).

2. Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων «Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές 
προδιαγραφές» & «Φάκελος υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» της πράξης 
«Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου 
Κορινθίων».

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων 
«Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές προδιαγραφές» & «Φάκελος υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης» της πράξης «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ 
του Δήμου Κορινθίων» (Αριθ. Απόφασης 11/134/2022).

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Κορινθίων» εκτιμώμενης αξίας 116.938,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) (αριθμός μελέτης 
19/2020). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συγκρότηση Επιτροπή διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, ως εξής: 
Τακτικά Μέλη: 

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ. 
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
3. Παπαναστασίου Χρήστος, Πολιτικός & Μηχ/γος Μηχ/κός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Ευθύμιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. εγγεγραμμένος στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
2. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
3. Κωστήρης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε..

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται  η κ.Έλλη Καμτσιώρα  με αναπληρώτρια την κ.Αλεξάνδρα 
Αρτοποιάδου (Αριθ. Απόφασης 11/135/2022).

4. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε:
-την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού 
οχήματος του Δήμου Κορινθίων, στον Δήμο Σικυωνίων (Κιάτο) και στον Δήμο Βέλου- Βόχας 
(Ζευγολατιό και Βραχάτι) την Τετάρτη 16.03.2022 για έλεγχο καταγγελιών (Αριθ. Απόφασης 
11/136/2022).
-την αριθμ. 7133/14-03-2022 (ΑΔΑ: 9Σ12ΩΛ7-9ΥΣ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την 
επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2928 φορτηγού 
οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Τρίτη 15.03.2022 στο Ναύπλιο (Δήμος Ναυπλιέων) (Αριθ. 
Απόφασης 11/137/2022).
-την αριθμ. 7132/14-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΩΧΩΛ7-Π10) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την 
επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2928 φορτηγού 
οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Τετάρτη 16.03.2022 στην Αθήνα (Αριθ. Απόφασης 
11/138/2022).
-την αριθμ. 6701/09-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΠ1ΩΛ7-86Ξ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την 
επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5465 φορτηγού 
οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Πέμπτη 10.03.2022 στον Ασπρόπυργο (Δήμος Ασπροπύργου) 
(Αριθ. Απόφασης 11/139/2022).
-την αριθμ. 6700/09-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΙ4ΩΛ7-492)  απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την 
επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 80518 καλαθοφόρου 
οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Παρασκευή 11.03.2022 στον Ασπρόπυργο (Δήμος 
Ασπροπύργου) (Αριθ. Απόφασης 11/140/2022).
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5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
προϋπολογισμού μελέτης 4.032.976,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός 
μελέτης 99/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα α)εγκρίνει το από 04-02-2022 Πρακτικό υπ’αριθμ.1 της Επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν λόγω 
προμήθειας, β)απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», γ)κηρύσσει ως άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό και δ) ματαιώνει την διαδικασία 
ανάθεσης σύμβασης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. (Αριθ. Απόφασης 11/141/2022)

6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιου δικηγόρο του Δήμο Κορινθίων τον 
δικηγόρο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο (Αριθ. Απόφασης 11/142/2022)
-Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιου δικηγόρο του Δήμο Κορινθίων την 
δικηγόρο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη (Αριθ. Απόφασης 11/143/2022)
-Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιου δικηγόρο του Δήμο Κορινθίων τον 
δικηγόρο Κορίνθου κ.Τσιχριτζή Μιχαήλ (Αριθ. Απόφασης 11/144/2022)
-Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιου δικηγόρο του Δήμο Κορινθίων τον 
δικηγόρο Κορίνθου  κ.Χατζή Μιχαήλ (Αριθ. Απόφασης 11/145/2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  29-03-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε Α) την παράταση ισχύος των ενεργών συμβάσεων 
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν την 31-03-2022, για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19και β) να υποβάλλει προς ψήφιση 
το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 12/146/2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
(Αριθμ. Απόφασης 12/147/2022).

2. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για επιχορήγηση του 
Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εξειδίκευση του ποσού των 4.000,00€ στο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 για την επιχορήγηση του συλλόγου 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 
74/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ45ΩΛ7-Γ91) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθμ. Απόφασης 
12/148/2022)

3. Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη συμμετοχή του 
Δήμου σε εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας 
(9.4.2022).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου σε εκπαιδευτική ημερίδα 
που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 στο 
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Επιμελητήριο Κορίνθου και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 536,75€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 η οποία θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε 
συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις». (Αριθμ. Απόφασης 12/149/2022)

4. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Χ. Α. για 
διαγραφή οφειλών για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. διότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 12/150/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε της τροποποίηση της αριθμ. 30/425/2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το μέρος που αφορά τη διαγραφή βεβαιωμένων 
οφειλών των κ.κ. Μαντά Δημήτριου και Ντάσκα Γεώργιου από τους χρηματικούς καταλόγους 
13/2019Γ και 14/2019Β κατά τα λοιπά ισχύει η εν λόγω απόφαση. (Αριθμ. Απόφασης 
12/151/2022).

5. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου Κορινθίων του 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων για την μεταφορά 
των υπαλλήλων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κορινθίων, για τον μήνα 
Απρίλιο 2022. (Αριθμ. Απόφασης 12/152/2022).

6. Αποδοχή δωρεάς παροχής σίτισης από την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα  αποδέχεται την  δωρεά παροχής σίτισης από την εταιρεία 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Κορινθίων. (Αριθμ. Απόφασης 12/153/2022).

7. Έγκριση σύναψης σύμβασης περί διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με 
το Δήμο Βέλου – Βόχας για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός 
για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 
4830/2021 (Α΄ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα 
ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις»» και έγκριση των όρων της εν λόγω σύμβασης, αποδοχή 
της χρηματοδότησης.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα:
Α.1.- Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον 
Δήμο Βέλου Βόχας  για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ .
Α.2.- Εγκρίνει το σχέδιο της Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας και τους όρους αυτής, όπως 
ακριβώς περιλαμβάνονται ανωτέρω.
Α.3.- Ορίζει τρία μέλη του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω 
Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας ως εξής : 
1. κ.Καρασάββας Ιωάννης με αναπληρωτή κ.Μπίτζιο Δημήτριο,
2. κ.Ζαχαριάς Σπυρίδων με αναπληρωτή κ.Παπαϊωάννου  Ευάγγελο,
3. κ.Κόλλια  Κωνσταντίνα  με αναπληρωτή κ.Πλατή Σπυρίδωνα.
Α.4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της σύμβασης Διαδημοτικής 
Συνεργασίας και όλων των περαιτέρω απαιτούμενων διαδικασιών, ενεργειών και εγγράφων. 
Β.1.-  Αποδέχεται την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, κατόπιν της υπ’αριθμ. 
78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκλησης XII- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
Β.2.- Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, , ως 
ακολούθως :
1. Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 300.000,00 Ευρώ, για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών και 
2. Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 25.300,00 Ευρώ, 
Β.3.- Αποδέχεται τα ανωτέρω ποσά χρηματοδότησης της Πρόσκλησης XII- Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ως ακολούθως : 
1. Χρηματοδότηση ύψους  300.000,00 Ευρώ,  για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών 4.1, 4.2, 4.3. .
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2. Χρηματοδότηση ύψους 25.300,00 Ευρώ, για την εκτέλεση προμηθειών επιλέξιμων δαπανών : 
4.4 και 4.5.
Γ.- Δηλώνει ότι σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου,  θα καλύψει  ο Δήμος Κορινθίων με ίδιους 
πόρους την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 
Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή 
της ως άνω αίτησης, εγγράφων και την υποβολή αυτής, στο Υπουργείο Εσωτερικών. (Αριθμ. 
Απόφασης 12/154/2022).

8. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 
και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση των όρων της ανωτέρω 
Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκεια υλοποίησής της (άρθρο 5 της Προγραμματικής 
Σύμβασης) και παρατείνει το χρόνο ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 31-05-2022 
(Αριθμ. Απόφασης 12/155/2022)

9. Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων της Πράξης «Σύνταξη 
μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής στο Σχέδιο πόλης Κορίνθου - “Κεραμιδάκι” (Α΄ 
Φάση)».         

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την  έγκριση και παραλαβή  των παραδοτέων  
στοιχείων για την σύνταξη μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής στο «Σχέδιο πόλης Κορίνθου – 
περιοχή Κεραμιδάκι’’ (Α’ Φάση)» κατόπιν της υπ’αριθμ.πρωτ.38424/23-12-2021 Προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»    (Αριθμ. 
Απόφασης 12/156/2022)

10. Εξέταση υπ΄ αριθ. πρωτ. 6822/10-03-2022 ένστασης της εταιρείας 
ADCONSTRUCTIONS A.T.E. περί σιωπηρής απόρριψης της αίτησης αποζημίωσης 
θετικών ζημιών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 51/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (με αποχή του κ. Νικόλαου Σταυρέλη) αποφάσισε α)το αίτημα 
αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας ADCONSTRUCTIOS A.T.E. λόγω διάλυσης της υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 14803/24-04-2019 σύμβασης θα εξεταστεί κατόπιν της σύνταξης σχετικού πρακτικού από 
την αρμόδια επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου, β)το αίτημα 
αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ADCONSTRUCTIOS A.T.E. από τη διάλυση 
της υπ΄ αριθ. πρωτ. 14803/24-04-2019 σύμβασης δεν γίνεται δεκτό και αναγράφονται 
συγκεκριμένα οι απόψεις του Δήμου επί των σημείων της ενστάσεως του αναδόχου (Αριθ. 
Απόφασης 12/157/2022).

11. Διάλυση σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α) να ακολουθηθεί η διαδικασία ματαίωσης της 
αυτοδίκαιης διάλυσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), β) την αναγκαιότητα ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου του Δήμου για τη  σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης, γ) την διαπραγμάτευση, κατόπιν 
της γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, του Δήμου Κορινθίων με τον ανάδοχο 
του έργου εταιρεία με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (Αριθ. Απόφασης 12/158/2022).

12. Έγκριση τροποποιημένου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 199.201,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 12/2018) μετά την υπ΄ αριθ. 685/9-2-
2022 αρνητική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα:
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Α.- Εγκρίνει το από 21-03-2022  Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 685/09-02-2022 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ,  
Β.- Απορρίπτει την προσφορά της ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., 
Γ.- Απορρίπτει την προσφορά της Α.ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,   -  AkriMan E.E., 
Δ.-  Την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 
Ε.- Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αυτή,
Στ.- Την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αυτή.   
(Αριθμ. Απόφασης 12/159/2022).

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.270.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 101/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα:
Α.- Εγκρίνει το από 01-03-2022 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης 
Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω 
έργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε». (Αριθμ. Απόφασης 
12/160/2022).

14. Παράταση χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της 
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 
180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 42/2018).

Η Οικονομικής Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αιτηθεί στους συμμετέχοντες στον ανωτέρω 
διαγωνισμό  1)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και 2)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
Α.Ε., την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους στον ως άνω διαγωνισμό έως και τις 
20-9-2022 και την αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
τους στον ως άνω διαγωνισμό έως και τις 20-10-2022. (Αριθμ. Απόφασης 12/161/2022)

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΘΕΑΤΡΟΥ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης  440.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 56/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
κατά τρεις μήνες μέχρι και την 24-05-2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
(Αριθμ. Απόφασης 12/162/2022)

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΕΠ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 47/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου μέχρι 04.07.2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. 
Απόφασης 12/163/2022)

17. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ 
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 35/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 
και την 26.04.2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  (Αριθμ. Απόφασης 
12/164/2022)
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18. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 30/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (με την λευκή ψήφο του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου) 
αποφάσισε την παράταση ισχύος της εν λόγω σύμβασης για δύο (2) μήνες μέχρι και την 
17.05.2022 (Αριθμ. Απόφασης 12/165/2022)

19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 
54/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 12/166/2022)

20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - 
ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 55/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το 1ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 12/167/2022)

21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 
46/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 12/168/2022)

22. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια 
δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα:  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, 
μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.   (Αριθμ. Απόφασης 12/169/2022).

23. Περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που προκύπτει από αίτημα αποζημίωσης 
βλάβης οχήματος λόγω πρόσκρουσης σε σίδερο που εξείχε σε ρείθρο οδοστρώματος 
(Buzi Altin).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην εξετάσει το αίτημα το υπ. αριθμ. 14106/26-
05-2020 αίτημα του BUZI ALTIN για καταβολή αποζημίωσης για φθορές που υπέστη στο όχημά 
του (ΚΡΜ 1121) λόγω πρόσκρουσης σε σίδερο που εξείχε στο ρείθρο της οδού Αράτου 79 διότι τα 
δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα του είναι ελλιπή σύμφωνα με την εισήγηση των 
αρμόδιων υπηρεσιών (Αριθμ. Απόφασης 12/170/2022).

24. Περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που προκύπτει από αίτημα αποζημίωσης 
βλάβης οχήματος λόγω πτώσης σε λακκούβα (Γεώργιος Μπάμπαλης).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Γεώργιου Μπάμπαλη του 
Στυλιανού, περί αποζημίωσης για φθορές, όχημα του, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΑ 2919 λόγω 
πτώσης σε λακκούβα και καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης του ως άνω αιτούντος στο συνολικό 
ποσό των 416,16€ συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Αριθμ. Απόφασης 12/171/2022).

25. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων 
(προσφυγή Δήμου κατά προστίμου Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικών μέσων κατά της με αριθμό 
Α440/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου - 2ο Τμήμα, η οποία 
εκδόθηκε επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ7/11-1-2019 προσφυγής του Δήμου Κορινθίων κατά 
της αριθμ. 137/ Μ. ΑΡ. ΠΡΩ. 1019/3/227-δ/14-10-2011 απόφασης Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος Κορίνθου περί επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση 
του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (Αριθμ. Απόφασης 12/172/2022).
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26. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων 
(προσφυγή Δήμου κατά διοικητικού προστίμου Λιμενάρχη Κορινθίας).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη άσκηση ένδικών μέσων κατά της με αριθμό 
Α505/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου- Τμήμα 2ο Μονομελές, επί της με 
αριθμό καταχώρησης 70/28.07.2014 προσφυγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου και κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» περί της υπ. αριθμ. 13/2014 
απόφασης επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Ισθμίας κατά του Δήμου Κορινθίων (Αριθμ. 
Απόφασης 12/173/2022).

27. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων (αγωγή 
Παναγιώτη Νικολόπουλου κατά Δήμου).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αρ. 20/2022 
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και τη συμμόρφωση Δήμου με τις αρ. 20/2022 
απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και 1020/2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου 
(Αριθ. Απόφασης 12/174/2022).

28. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 28/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 
επιμελητών.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα: Τροποποιεί- συμπληρώνει  την υπ’αριθμ.3/28/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:  δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Κορίνθου 
κ.Μιχαλόπουλο Θεοφάνη, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 14-04-2022 ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας 
το Δήμο Κορινθίων κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, κατόπιν της υπ’αριθμ.κατάθεσης 
δικογράφου: 24/ΑΣΦ24/2022 Αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής,  
των:  Περικλή Γκιώνη και λοιπών (σύνολο 9) κατά Δήμου Κορινθίων,   να συντάξει και καταθέσει 
εμπρόθεσμα υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται και να ενημερώσει σχετικά τον Δήμο 
Κορινθίων. (Αριθμ. Απόφασης 12/175/2022).

29. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, την δικηγόρο 
Αθηνών κ.Βασιλική Δ. Παπακωνσταντινοπούλου (Αριθμ. Απόφασης 12/176/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων την 
συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Κουτάτζη Στυλιανή (Αριθμ. Απόφασης 12/177/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  30-03-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε Α) την παράταση ισχύος των ενεργών συμβάσεων 
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν την 31-03-2022, για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19και β) να υποβάλλει προς ψήφιση 
το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 12/146/2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μελέτης 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f0de6970128e28a803364e στις 09/08/22 11:58

155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022) για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση.

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε α)εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθ. 39/2022 μελέτης με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση Α.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού 
155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ορίζει την με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή 
αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, β)εγκρίνει το σχέδιο 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τους όρους 
διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, η οποία θα αποσταλεί προς τον στον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Ε.Π.Ε., γ)Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για 
κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την ανωτέρω 
υπηρεσία (Αριθ. Απόφασης 13/178/2022).

2. Περί συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. σχετικά με το 
διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον 
αριθμό 93750 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 23/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να ακολουθηθεί η διαδικασία ματαίωσης, σύμφωνα 
με το άρθρ. 106 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με 
αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750 για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (Αριθ. Απόφασης 13/179/2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  07-04-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επιβεβαίωση εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου στα πλαίσια του 
ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α) την επιβεβαίωση των εγκεκριμένων θέσεων 
μόνιμου προσωπικού του Δήμου στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2022, ήτοι τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου κλάδου ΠΕ Διοικητικός (Νομικής), ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών), όπως αυτές αποτυπώνεται στον Ο.Ε.Υ 
του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας και β)την κάλυψη των θέσεων αυτών από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 
Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., καθώς με την συγκεκριμένη διαδικασία θα επιτευχθεί η κάλυψη των 
θέσεων και η ολοκλήρωση των προσλήψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς ενίσχυση των 
υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με ανθρώπινο δυναμικό. (Αριθμ. Απόφασης 14/180/2022)

2. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην προκριματική φάση των 
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης που διοργανώνει η Ελληνική 
Ομοσπονδία με την Τοπική Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αργολίδας-Κορινθίας 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω 
αθλητική εκδήλωση και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.383,69€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη δαπανών για την εν 
λόγω εκδήλωση. (Αριθμ. Απόφασης 14/181/2022)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  11-04-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση την εκτός της έδρας του Δήμου 
μετακίνηση του Δημάρχου Κορινθίων για εκτέλεση υπηρεσίας προς το συμφέρον του Δήμου, στην 
Θεσσαλονίκη (Αριθ. Απόφασης 15/182/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022
Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα εισηγήθηκε την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
15/183/2022).

2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπής ομόφωνα (Με μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. Σταυρέλη Νικόλαου 
και Κορδώση Χρήστου ) αποφάσισε την έγκριση της 1ης αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του 
Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» 
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 3/5/2022 (ΑΔΑ:6ΧΧΩΟΞΛΜ-Π5Λ) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου (Αριθ. Απόφασης 15/184/2022).

3. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 
έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» όπως εμφανίζονται στην υπ. αριθμ. 
4/7/2022 (ΑΔΑ:6ΛΧ4ΟΞΛΜ-4Τ7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού 
Προσώπου. (Αριθ. Απόφασης 15/185/2022).

4. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον Απολογισμό - Ισολογισμό και τα αποτελέσματα 
χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» όπως εμφανίζονται στην υπ. 
αριθμ. 4/8/2022 (ΑΔΑ:6Η20ΟΞΛΜ-Υ1Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού 
Προσώπου (Αριθ. Απόφασης 15/186/2022).

5. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον Απολογισμό - Ισολογισμό και τα αποτελέσματα 
χρήσης έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» όπως εμφανίζονται στην υπ. 
αριθμ. 4/9/2022 (ΑΔΑ:6ΝΘΧΟΞΛΜ-ΖΕΜ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού 
Προσώπου (Αριθ. Απόφασης 15/187/2022).

6. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή 
του Δήμου Κορινθίων στη θρησκευτική εκδήλωση της Περιφοράς των Επιταφίων 
της Μεγάλης Παρασκευής.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διοργάνωση από τον Δήμο Κορινθίων θρησκευτικής 
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εκδήλωσης Περιφοράς των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022 και την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 1.240,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με 
Κ.Α.15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» (Αριθ. Απόφασης 
15/188/2022).

7. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για 
διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της 
8ης Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (30-4-2022).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων Δράσεων 
Ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της 8ης Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συγκεκριμένα 
τη συμμετοχή του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου 
Κορινθίων σε έκθεση φωτογραφίας στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου στις 30.04.2022 και την 
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.178,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 
πίστωση με Κ.Α. 60.6473.0001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Κέντρου 
Συμβουλευτικής Γυναικών» (Αριθ. Απόφασης 15/189/2022).

8. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών καθώς 
και τη διαγραφή αναλόγως των προσαυξήσεων, που προέρχονται από τέλη κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης της 
Κορίνθου και του Συνοικισμού για τα έτη από το 2000 έως και το 2008 σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. 9626/05-04-2022 εισήγηση και την κατάσταση της αρμόδιας υπηρεσίας.  (Αριθ. 
Απόφασης 15/190/2022).

9. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 9048/30-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Υ1ΩΛ7-ΩΤ4) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Παρασκευή 
01.04.2022 στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας (Αγ. Θεοδώρους).   (Αριθ. Απόφασης 
15/191/2022).    
-Η Οικονομική  Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αριθμ. 9733/06-04-2022 (ΑΔΑ: 9412ΩΛ7-ΟΜΠ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2209 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κορινθίων την Πέμπτη 
07.04.2022 στο Αιγάλεω Αττικής (Δήμος Αιγάλεω).    (Αριθ. Απόφασης 15/192/2022).    

10. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κορινθίων και του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων για συμμετοχή σε επιστημονικό 
συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ  με 
θέμα «Επενδυτικός - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών 
Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, από 
12/5/2022 έως και 15/5/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εκτός έδρας μετακίνηση του Δημάρχου 
Κορινθίων κ. Βασίλειου Νανόπουλου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Κορινθίων κ. Σπυρίδωνα Πλατή για τη συμμετοχή τους στο εν θέματι συνέδριο, που 
πραγματοποιείται στην Ξάνθη από 12 έως και 15 Μαΐου 2022 (Αριθ. Απόφασης 15/193/2022).

11. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΦΡΙΓΚΟΡ ΕΠΕ για τις 
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς 150 κιλών κατεψυγμένου 
αρακά, σε συσκευασίες του κιλού, από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΦΡΙΓΚΟΡ ΕΠΕ για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων (Αριθ. Απόφασης 15/194/2022).

12. Έγκριση αποδοχής παραλαβής ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Κορινθίων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2022.

H Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την παραλαβή ειδών τροφίμων του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο έτους 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα 
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παραλαβής της υπ' αριθμ. 3/14/05.04.2022 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων (Αριθ. Απόφασης 15/195/2022).

13. Σύνταξη – τροποποίηση λίστας οικονομικά αδυνάτων οικογενειών του Δήμου 
Κορινθίων για την ένταξή τους στο  Κοινωνικό  Παντοπωλείο του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συνέταξε – τροποποίησε την λίστα των οικονομικά αδυνάτων 
οικογενειών του Δήμου για το έτος 2022, δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 3/13/2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου . (Αριθ. Απόφασης 15/196/2022).

14. Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων για την ωρίμανση της 
δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κορίνθου (Α΄ Φάση). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων  
στοιχείων για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την ωρίμανση της 
δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κορίνθου (Α΄ Φάση)», κατόπιν της 
υπ’αριθμ.πρωτ.38424/23-12-2021 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και 
της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»  (Αριθμ. Απόφασης 15/197/2022).

15. Αποδοχή όρων ένταξης του έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός 
Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» & αποδοχή της 
χρηματοδότησης ποσού 867.595,44 ευρώ.    

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Α. Την αποδοχή των όρων της 
υπ’αριθμ.5758/2021/12-1-2022 Απόφασης Αν. Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη του έργου 
του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,   και 
Β.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 867.595,44 ευρώ για την υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου. (Αριθμ. Απόφασης 15/198/2022).

16. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου από το Τ.Π. & Δ. για την 
ενταγμένη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της 
πράξης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» 
και προϋπολογισμό  867.595,44  ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε Α.- Αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις 
έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο Δήμο Κορινθίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, συνολικού ποσού 867.595,44 ευρώ για την πράξη με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και 
μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων  και Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ.Βασίλειο 
Νανόπουλο για την υπογραφή του ως άνω σχετικού δανειστικού συμβολαίου, (Αριθμ. Απόφασης 
15/199/2022). 

17. Προέγκριση του τροποποιημένου σχεδίου τεύχους Διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων  αυτής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στα πλαίσια της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 
2019», ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».        

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (με αποχή από την ψηφοφορία του κ.Σταυρέλη Ν.) : 
Προεγκρίνει το Τροποποιημένο Σχέδιο Διακήρυξης και τα λοιπά παραρτήματα,  όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν μετά τις διορθώσεις που ζητήθηκαν με το υπ’αριθμ. 8426/23-03-2022 έγγραφο 
της Διαχειριστικής Αρχής, για την εν λόγω  Προμήθεια. (Αριθμ. Απόφασης 15/200/2022).

18. Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ  προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017) κατά της με αριθμό 33/285/2020 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί παράτασης της προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου.
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Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε την αποδοχή της από 9-10-2020 ένσταση της 
εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθμό 
285/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι 
έργου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Κορινθίων τον 30953/13-
10-2020 (Αριθ. Απόφασης 15/201/2022).

19. Περί εισήγησης για έκπτωση του αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017).

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε την αποδοχή της γνωμοδότησης του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί μη έκπτωσης της αναδόχου 
«MA.CON.STRUCTION TAAE» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», και τη μη 
έκπτωση της αναδόχου εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ για την κατασκευή του εν θέματι έργου          (Αριθ. Απόφασης 15/202/2022).

20. Τροποποίηση της μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 
720.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 15/2019).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση της μελέτης του εν λόγω έργου 
προϋπολογισμού μελέτης 720.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 15/2019) 
με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης, του 
τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. (Αριθ. 
Απόφασης 15/203/2022).

21. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 46/2020) 

Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 120.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 46/2020) σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας    
(Αριθ. Απόφασης 15/204/2022).

22. Έγκριση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 9161/31-3-2022 απόφασης Δημάρχου Κορινθίων 
περί παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. 38419/23-12-2021 
τροποποιημένης σύμβασης και αρχικής υπ΄ αριθ. πρωτ. 3774/8-2-2021 
σύμβασης και προέγκρισης του σχεδίου σύμβασης για την παράταση του 
χρόνου ισχύος της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» προϋπολογισμού μελέτης 
2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 59/2018).  

Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 9161/31.03.2022 Απόφαση 
Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΤΤ4ΩΛ7-8ΒΧ) η οποία : Α. Παρατείνει το χρόνο ισχύος της υπ' αριθμ. 3774/08-
02-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008124675/10-02-2021) σύμβασης συνολικής αξίας 2.358.714,91€ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και με δ.τ. «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.»,  έως τις 30-04-2022, και  Β. 
Προεγκρίνει το  αντίστοιχο σχέδιο τροποποίησης Συμφωνητικού  (Αριθμ. Απόφασης 
15/205/2022).

23. Παράταση χρόνου ισχύος προσφορών σε διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
προϋπολογισμού μελέτης 32.563,55€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 29/2020).          

Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Αιτείται την παράταση του χρόνου ισχύος των 
οικονομικών προσφορών έως την 30-06-2022 με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών,  
των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό για την εν λόγω προμήθεια. (Αριθμ. Απόφασης 
15/206/2022).

24. Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- 
Ομάδα 2Α προϋπολογισμού μελέτης 19.485,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
(αριθμός μελέτης 23/2021).    

Η Οικονομική επιτροπή  αποφάσισε  κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Σταυρέλη Ν., 
Πνευματικού Α. και Κορδώση Χ. με αρνητική ψήφο) : Α.- Εγκρίνει το από 28-03-2022 Πρακτικό 
αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών και εισήγησης για ανάθεση   της Επιτροπής 
αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο 
με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ με δ.τ. ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. (Αριθμ. Απόφασης 15/207/2022).

25. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού 
μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 38/2022).  

Η Οικονομική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ.38/2022 μελέτης και ορίζει την με 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για το έργο αυτό και Β.- Καθορίζει τους όρους 
διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής,  
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την εκτέλεση  του έργου αυτού,    

 (Αριθμ. Απόφασης 15/208/2022).

26. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού 
μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 36/2022).    

Η Οικονομική Επιτροπή  ομόφωνα αποφάσισε: Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 36/2022 μελέτης και ορίζει την με 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου  για το έργο αυτό και  Β.- Καθορίζει του όρους 
διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του  έργου αυτού.

 (Αριθμ. Απόφασης 15/209/2022).

27. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 
μελέτης 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 
37/2022).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των στοιχείων της υπ΄ αριθ. 37/2022 
μελέτης και καθόρισε όρους διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου (Αριθ. Απόφασης 15/210/2022).

28. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 
500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 40/2022)

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των στοιχείων της υπ΄ αριθ. 40/2022 
μελέτης και καθόρισε όρους διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου (Αριθ. Απόφασης 15/211/2022).
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29. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Α. -Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ.1/2022 μελέτης και ορίζει την με 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 
παροχή της υπηρεσίας αυτής και   Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής,  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την 
εκτέλεση  αυτής.  (Αριθμ. Απόφασης 15/212/2022).

30. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 
107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022).  

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων δημόσιας 
σύμβασης για την υπηρεσία αυτή.  (Αριθμ. Απόφασης 15/213/2022).

31. Επανάληψη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ".   

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την επανάληψη της δημοπρασίας για τη μίσθωση 
του εν λόγω ακινήτου  με την έκδοση περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου, που θα αναφέρεται 
στους όρους της υπ’αριθμ. 3118/03-02-2022 αναλυτικής διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων – 
προσφορών.  (Αριθμ. Απόφασης 15/214/2022).

32. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Τσελώνη Φερενίκη-Μαρίας (Αριθμ. Απόφασης 
15/215/2022).
-Τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. Παναγιώτη Μαρινάκου (Αριθμ. Απόφασης 15/216/2022).
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Μπερμπερίδου Λεοντίνας (Αριθμ. Απόφασης 
15/217/2022).
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Θηβαίου  Αθηνάς (Αριθμ. Απόφασης 15/218/2022).
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Θηβαίου Αθηνάς (Αριθμ. Απόφασης 15/219/2022).
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Παναγιώτας Επιβατινού (Αριθμ. Απόφασης 
15/220/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ  12-04-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων 
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων εκτός 
ορίων του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 
16/221/2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ 18-04-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (Με την μη έγκυρη αρνητική ψήφο του κ. Σταυρέλη 
Νικολάου και την Λευκή ψήφο του κου Πνευματικού  Αλέξανδρου) να υποβάλλει στο Δημοτικό 
Συμβούλιου προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 17/222/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ψήφισε λευκό) να 
υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
17/223/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ψήφισε λευκό) να 
υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
17/224/2022).

1. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (με λευκή ψήφο του κ. Αλεξ. Πνευματικού) για τη 
διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με 
την από 11-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 
17/225/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (με λευκή ψήφο του κ. Αλεξ. Πνευματικού) για τη 
διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με 
την από 11-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 
17/226/2022).

2. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 10607/13-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΒΜΩΛ7-8ΤΡ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 5501 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Παρασκευή 
15.04.2022 στον Ασπρόπυργο (Δήμο Ασπροπύργου). (Αριθ. Απόφασης 17/227/2022).

3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη και χρηματοδότηση της 
σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 
4559/28.6.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) Πρόσκλησης, την υποβολή πρότασης του 
Δήμου ύψους αιτούμενης χρηματοδότησης 48.000,00 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) και  την εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης (Αριθμ.Απόφασης 17/228/2022)

4. Έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του 
Ν.4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παρ. 
10 του άρθρ. 6 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια 
καυσίμων για την Υπηρεσία 15 (Αριθ. Απόφασης 17/229/2022).

5. Έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του 
Ν.4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του Ν.Π. «Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παρ. 
10 του άρθρ. 6 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια 
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γάλακτος για εργαζόμενους δικαιούχους του ν.π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής» (Αριθ. 
Απόφασης 17/230/2022).

6. Ανάθεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 
μελέτης 155.719,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 39/2022) για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Εγκρίνει το από 11-04-2022 Πρακτικό, 
Ανακηρύσσει ανάδοχο της εν λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
και αναθέτει την δημόσια σύμβαση της ως άνω υπηρεσίας   στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ. (Αριθμ. Απόφασης 17/231/2022).

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
577.981,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 39/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα: Α)Ενέκρινε το από 08-02-2022 πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας Β) 
Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» καθώς 
και της «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», Γ) Προκρίνει την προσφορά της εταιρείας 
«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ- ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού, Δ) Εγκρίνει το από 11-04-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού Ε) Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΤ) Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο 
την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 
προσφορά της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 373.784,36 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (Αριθμ. 
Απόφασης 17/232/2022)

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 145.004,29€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 19/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα: Εγκρίνει το Πρακτικό Αρ.1, της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμού, και Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  
«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»  (Αριθμ. Απόφασης 17/233/2022)

9. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 4.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 21/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 
μελέτης 4.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 21/2018), εργολαβίας της 
ανάδοχου εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. (Αριθ. Απόφασης 17/234/2022).

10. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και 
των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου 
Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 
της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7/2019).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης 
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850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 7/2019), εργολαβίας της ανάδοχου 
εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε. (Αριθ. Απόφασης 17/235/2022).

11. Έγκριση απόφασης Δημάρχου Κορινθίων περί ανάκλησης ορισμού πληρεξούσιου 
δικηγόρου του Δήμου, ανάκληση της με αριθμό 216/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, μη άσκηση περαιτέρω 
ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου (αίτηση ακύρωσης Παναγιώτης 
Σπύρου). 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 10593/13-4-2022 
(ΑΔΑ: ΨΥΝΛΩΛ7-8Ι3) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία ανακλήθηκε ο ορισμός του 
δικηγόρου Κορίνθου κ. Παναγιώτη Μαρινάκου, ο οποίος ορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 216/2022 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την εντολή να συντάξει και καταθέσει έφεση ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό Α122/2021 απόφασης 
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Τμήμα Γ΄ και κατά του Παναγιώτη Σπύρου (Αριθ. Απόφασης 
17/236/2022).

12. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση ποσού για την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου του 
Δήμου, που ορίστηκε με την με αριθμό 71/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Συμπληρώνει με το ποσό των 147,56€ συμπ/μένου 
Φ.Π.Α. την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ.Δήμα Αλέξανδρου (Αριθμ. 
Απόφασης 17/237/2022).

13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
-Τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. Γεώργιου Χασικίδη (Αριθ. Απόφασης 17/238/2022).
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Λεοντίνας Μπερμπερίδου (Αριθ. Απόφασης 
17/239/2022).
-Τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Γεώργιου Παναγιώτου (Αριθ. Απόφασης 17/240/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ 27-04-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.15/183/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 
Τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (με τις μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. Πνευματικού 
Αλέξανδρου, Σταυρέλη Νικολάου και Κορδώση Χρήστου) ενέκρινε την αριθμ.183/2022 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού 
έτους 2022 και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης 
του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την από 30.03.2022 σε ορθή 
επανάληψη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. (Αριθμ. Απόφασης 
18/241/2022)

2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (Με μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. Πνευματικού 
Αλέξανδρου και Κορδώση Χρήστου ) ενέκρινε την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων” όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 3/5/31-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΙ3ΟΚΨΛ-Ε6Λ) Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου (Αριθμ. Απόφασης 18/242/2022)
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3. Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΚΕ.Π.Α.Π. 
Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ψήφισε λευκό) ενέκρινε την 1η 
Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην 
υπ. αριθμ. 5/16/19.04.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΑΦΟΚ6Β-ΟΑ9) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν 
λόγω Νομικού Προσώπου.  (Αριθμ. Απόφασης 18/243/2022)
             

4. Έγκριση λίστας δικαιούχων χορήγησης δωρεάν συσσιτίου του Κοινωνικού  
Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συνέταξε την λίστα δικαιούχων χορήγησης συσσιτίου του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την από 26-04-2022 εισήγηση και την 
αριθμ. 4/15/2022 σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
Δήμου Κορινθίων. (Αριθμ. Απόφασης 18/244/2022)

5. Αποδοχή όρων και εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για 
την υλοποίηση δημόσιας τοιχογραφίας στο κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς, στην 
Κόρινθο.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α)την υλοποίηση δημόσιας τοιχογραφίας στην 
εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου του καταστήματος 1335 της Τράπεζας Πειραιώς, επί της οδού 
Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο, με θέμα εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση και την 
αποδοχή των όρων σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9865/06.04.2022 επιστολή της Τράπεζας 
Πειραιώς και β)την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.850,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% στο Δημοτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις» σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας . (Αριθμ. Απόφασης 
18/245/2022)

6. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων».
Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία  (Μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου) 
ενέκρινε την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας 
προϋπολογισμού: 5.208,00€, η οποία αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής μεγάλων δέντρων για 
τις οποίες οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκούν, 
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 58/2022 μελέτη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. (Αριθμ. Απόφασης 18/246/2022)

7. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση εκτός ορίων του Δήμου Κορινθίων των 
οχημάτων του Δήμου Κορινθίας με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2940, ΚΗΙ 5515, ΚΗΥ 2219, ΚΗΗ 
5452, ΚΗΗ 5467, ΚΗΗ 2947, ΚΗΙ 5514, ΚΗΗ 2931, ΚΗΗ 2950, ΚΗΙ 5513, ΚΗΗ 5478, ΥΟΧ 1104, 
οστο Κ.Δ.Α.Υ., στο Μπολάτι Κορίνθιας του Δήμου Βέλου Βόχας, από την Κυριακή 01.05.2022 έως 
και την Τρίτη 31.05.2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 
18/247/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 
επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, για την μεταφορά των υπαλλήλων της Κινητής 
Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κορινθίων, από 03.05.2022 έως 06.05.2022 σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 18/248/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 9022/30.03.2022 (ΑΔΑ: 977ΡΩΛ7-Γ89) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2102 απορριμματοφόρου οχήματος και του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 
5465 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Πέμπτη 31.03.2022 στην Ελευσίνα (Δήμος 
Ελευσίνας) και στον Ασπρόπυργο (Δήμος Ασπροπύργου) (Αριθμ. Απόφασης 18/249/2022)

8. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 
2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 
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(διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2022 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11466/21.04.2022 εισήγηση του 
Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (Αριθμ. 
Απόφασης 18/250/2022).

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 
(καφετέριας) στην πλατεία κοινότητας Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον καθορισμό όρων για την εν λόγω εκμίσθωση 
(Αριθμ. Απόφασης 18/251/2022).

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 
(αναψυκτηρίου) στην κοινότητα Κουταλά Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον καθορισμό όρων για την εν λόγω εκμίσθωση 
(Αριθμ. Απόφασης 18/252/2022).

11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Προϋπολογισμού  757.149,63€ συμπ/νου Φ.Π.Α., 
Α.Μ.18/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΝΤΜ του ανωτέρω έργου 
σύμφωνα με την αριθμ. 13304/11-05-2022 εισήγηση του τμήματος έργων και μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. (Αριθμ. Απόφασης 
18/253/2022)

12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό των δικηγόρων Αθηνών κ.Ζυγούρη 
Πάνου  και κ.Ζυγούρη Σβετλάνας  (Ζέτας ) – μέλη της Δικηγορικής εταιρείας Πάνος Ζυγούρης και 
Συνεργάτες (Αριθμ. Απόφασης 18/254/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ 29-04-2022

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διατύπωση απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ 582/19-4-2022) ενώπιον της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 199.201,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 12/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (με αποχή του κ. Σταυρέλη Νικολάου) διατύπωσε τις απόψεις 
του Δήμου προς την ΕΑΔΗΣΥ για την εν θέματι προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 
28-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 
19/255/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ 06-05-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός υπόλογου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΚΤΕΟ).
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την 
πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. συνολικού ποσού 1.364,00 € και όρισε υπόλογο υπάλληλο 
του Δήμου τον κ. Γεώργιο Σούκουλη. (Αριθ. Απόφασης 20/256/2022).

2. Εξειδίκευση πιστώσεων στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για επιχορήγηση του 
αθλητικού ποδοσφαιρικού συλλόγου «Ο Τενεάτης Αθικίων».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του 
αθλητικού ποδοσφαιρικού συλλόγου με την διακριτική επωνυμία «Ο ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ» (Αριθ. 
Απόφασης 20/257/2022).

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

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό μελών – εκπροσώπων ως εξής: 1)τον 
Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνιο 
Κυριαζή, 2)το δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Πούρο με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κ. 
Κωνσταντίνα Κόλλια, 3)το δημοτικό σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά με αναπληρωτή το δημοτικό 
σύμβουλο κ. Τιμολέοντα Πιέτρη (Αριθ. Απόφασης 20/258/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα 
με την από 29.04.2022  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. (Αριθ. Απόφασης 
20/259/2022).

2. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του Δήμου 
στη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαίμαχων των ομάδων Π.Α.Σ. 
ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ. Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 
ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαίμαχων των ομάδων Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ και την 
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.406,70€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022. (Αριθ. Απόφασης 20/260/2022).

3. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συνδιοργάνωση 
Επιστημονικού Συνεδρίου του Δήμου Κορινθίων με την Εταιρεία Κορίνθιων Συγγραφέων με 
θέμα «Η  Κορινθία στην Επανάσταση του 1821».

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη συνδιοργάνωση Επιστημονικού 
Συνεδρίου με την Εταιρεία Κορίνθιων Συγγραφέων με θέμα «Η Κορινθία στην Επανάσταση του 
1821» και την εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών του συνεδρίου (Αριθ. Απόφασης 
20/261/2022).

4. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.    
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου Κορινθίων του 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων) από 09.05.2022 έως 
13.05.2022, για την μεταφορά των υπαλλήλων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του 
Δ. Κορινθίων. (Αριθ. Απόφασης 20/262/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 12051/29.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΩΩΛ7-ΥΛΘ) 
σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων 
Δήμου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2928 φορτηγού οχήματος του Δήμου Κορινθίων την Τρίτη 
05.05.2022 στη Τρίπολη (Αριθ. Απόφασης 20/263/2022)

5. Περί αποδοχής αιτήματος του Δήμου Κορινθίων για δωρεάν φύλαξη είδους 
ελαιόλαδου έξτρα παρθένου στον αποθηκευτικό χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας 
Korinthian Palace Catering A.E..
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την εν λόγω δωρεάν φύλαξη, εξαιρετικά παρθένου 
ελαιόλαδου κατόπιν του αιτήματος  του Δήμου Κορινθίων. (Αριθμ. Απόφασης 20/264/2022)

6. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων», στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε Α. - Την αποδοχή των όρων της 
υπ’αριθμ.2479/27.4.2022 (Κωδικός Πρόσκλησης ΣΑΠ-2022) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,  
Β. - Την υποβολή πρότασης του Δήμου με ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης ποσού 
74.400,00 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), Γ. - Την δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί η εν λόγω 
πρόταση, Δ. - Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου (Αριθμ. Απόφασης 20/265/2022).

7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση ΓΠΣ Άσσου - Λεχαίου».
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο « 
Ολοκλήρωση ΓΠΣ Άσσου- Λεχαίου» σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. 
Απόφασης 20/266/2022)

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού σε 
παραλίες του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα καθορίζει τους όρους της εν λόγω δημοπρασίας 
(Αριθμ.Απόφασης 20/267/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 18-05-2022

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον Δικηγόρο Κορίνθου 
κ. Τσιχριτζή Μιχάλη (Αριθ. Απόφασης 21/269/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2. Υποβολή αίτησης στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Αρδευτικά Δίκτυα 
Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ. 
5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.     

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Α.-Την αποδοχή των όρων της εν λόγω 
πρόσκλησης, Β.-  Την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Κορινθίων, ως δυνητικού δικαιούχου 
για ένταξη και χρηματοδότηση στο ανωτέρω πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα 
Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», Γ.-  Την εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την υπογραφή όλων των σχετικών με την 
υποβολή της πρότασης εγγράφων, Δ.-  Να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την 
υλοποίηση του έργου, σύμφωνα και με τη μελέτη εφαρμογής  (Αριθμ. Απόφασης 21/270/2022).

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την υποβολή αίτησης στήριξης και 
υλοποίηση του έργου «Άρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - 
Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) 
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε :α)  την έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την υποβολή αίτησης στήριξης για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, 
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β) ενέκρινε τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, γ) όρισε στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  1)τον κ. Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο 
Κορινθίων, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων και Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή 
τον κ. Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, και 2)τον κ. Σπυρίδωνα Πλατή, 
Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, με αναπληρωτή τον κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Δημοτικό 
Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων και Δ.- Εξουσιοδότησε το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο 
για την υπογραφή της ως άνω αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, ως νόμιμο εκπρόσωπο 
του Δήμου Κορινθίων.  (Αριθ. Απόφασης 21/271/2022).

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας και παροχή της υπηρεσίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 15.726.827,66€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός 
μελέτης 67/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Α)Εγκρίνει τα α)από 8-2-2022 με αριθμό 1, 
β)από 23-3-2022 με αριθμό 2 και γ)από 14-4-2022 με αριθμό 3 πρακτικά της επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, Β)Ανακηρύσσει 
αναδόχους του ως άνω διαγωνισμού: 1)Για το Τμήμα 1 την ένωση εταιρειών με την επωνυμία 
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» με ποσό προσφοράς 11.788.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 
2)Για το Τμήμα 2 την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «COM2S – WW&E» με ποσό προσφοράς 
220.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (Αριθ. Απόφασης 21/272/2022).

5. Τροποποίηση της με αριθμό 35/580/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού 
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, ως προς την αμοιβή της δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Τροποποιεί την με αριθμό 35/580/2018 απόφαση 
Ο.Ε. ως προς τον τρόπο αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Παπαβενετίου: Η αμοιβή της 
δικηγόρου, λόγω του ότι η εν λόγω υπόθεση είναι δυσχερής κλπ θα καθοριστεί με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Απόφασης 21/273/2022).
             

6. Τροποποίηση της με αριθμό 14/139/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού 
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, ως προς την αμοιβή της δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Τροποποιεί την με αριθμό 14/139/2019 απόφαση 
Ο.Ε. ως προς τον τρόπο αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Παπαβενετίου: Η αμοιβή της 
δικηγόρου, λόγω του ότι η εν λόγω υπόθεση είναι δυσχερής κλπ θα καθοριστεί με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Απόφασης 21/274/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 20-05-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα (με την μη έγκυρη αρνητική ψήφο του κ. Σταυρέλη) αποφάσισε 
να αποδεχθεί  το ποσό των 115.596,29€. και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς 
ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως 
αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην από 19-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Αριθ. Απόφασης 22/275/2022)

2. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του 
Δήμου στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ που διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος  Αρχαίας Κορίνθου «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ».
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στις εν λόγω 
καλοκαιρινές εκδηλώσεις και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.780,00€ στον Δημοτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.: 15/6471.0001, με τίτλο «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις». (Αριθμ. Απόφασης 22/276/2022)

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων 
για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με 
θέμα: Οι πόλεις του μέλλοντος – σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των δαπανών της εκτός έδρας 
μετακινήσεως του Δημάρχου Κορινθίων για την καταβολή εξόδων, λόγω μετάβασής του στην 
Θεσσαλονίκη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου 
Πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα «Οι πόλεις του μέλλοντος- σύγχρονες, ασφαλείς 
και βιώσιμες», κατόπιν γραπτής προσκλήσεως, που πραγματοποιήθηκε στις 12/4/2022, οι οποίες 
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 213,83€ (Αριθ. Απόφασης 22/277/2022).

4. Περί αιτήματος για διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 
ΚΔΚ).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται 
από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. του κ. Χ.Α. (Αριθ. Απόφασης 
22/278/2022).

5. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, 
με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, έτους 
2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 
αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου έως τέσσερις μήνες, έτους 2022, συνολικά 15 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων. (Αριθμ. 
Απόφασης 22/279/2022).

6. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 12940/06.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΝ2ΩΛ7-ΜΣΡ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Τετάρτη 11.05.2022 
στον Δήμο Σικυωνίων και Δήμο Βέλου – Βόχας. (Αριθ. Απόφασης 22/280/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 14722/18.05.2022 (ΑΔΑ: 9335ΩΛ7-Ρ4Ι) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, την Τετάρτη 18.05.2022 
στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων. (Αριθ. Απόφασης 22/281/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 14710/18.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ7Β2ΩΛ7-37Ψ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, με οδηγό τον κ. Γκερζελή 
Παναγιώτη για την εβδομάδα από 16.05.2022 έως και 31.05.2022 για την μεταφορά των υπαλλήλων 
της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κορινθίων, βάση της Προγραμματικής 
Σύμβασης (ΑΔΑ:9ΒΨΤΩΛ7-ΤΔ1)  . (Αριθ. Απόφασης 22/282/2022).

7. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Ομάδα Β΄ συνολικού 
προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 58/2017).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ. αριθμ. 
28639/27-08-2018 σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 28-
08-2022, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών της εν λόγω 
προμήθειας.  (Αριθ. Απόφασης 22/283/2022).

8. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ» 
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συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 30/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’αριθμ. 
20535/2019 σύμβαση για την εν λόγω προμήθεια κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 17.07.2022 
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών της εν λόγω 
προμήθειας.  (Αριθ. Απόφασης 22/284/2022).

9. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ 
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης και 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (Αριθμός μελέτης 
35/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 26-07-2022 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8427/28-04-2022 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθ. Απόφασης 22/285/2022).

10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ προϋπολογισμού μελέτης 
14.516,13€  (χωρίς Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 42/2019).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, η συνολική δαπάνη 
του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 14.516,13€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισόποσος με το ποσό του 
συμφωνητικού σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
22/286/2022).

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ) προϋπολογισμού μελέτης 
147.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 129/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το 28-02-2022 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισμού και ανακηρύσσει  ανάδοχο και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση 
του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με αριθμό 
προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 239919, με μέση έκπτωση 41,82% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης. (Αριθ. Απόφασης 22/287/2022).

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 
1.335.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 131/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε :Α.- Εγκρίνει το από 03-05-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού,  Β.-Απαιτεί εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών την Τεκμηρίωση-Αιτιολόγηση της Ασυνήθιστα 
Χαμηλής Προσφοράς για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από τον οικονομικό φορέα 
«ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», υπ’αριθμ.κατάθεσης προσφοράς: 250098, του 
οποίου η Οικονομική προσφορά εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων 
μονάδων από τον μέσο όρο των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88, παρ. 5α του Ν.4412/2016 και Γ.- Γνωστοποιεί  στους 
συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν 
ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/16, όπως ισχύει…με  προθεσμία δέκα (10) ημέρες. 
(Αριθμ. Απόφασης 22/288/2022).

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 29/2022).
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Α.- Εγκρίνει το από 04-05-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :188087, Β.- Απαιτεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών την 
Τεκμηρίωση-Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών από τους οικονομικούς φορείς 
«ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με αριθμό 
κατάθεσης προσφοράς 249666 και 248735 αντίστοιχα, των οποίων η Οικονομική προσφορά 
εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του 
συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 88, παρ. 5α του Ν.4412/2016 και Γ.- Γνωστοποιεί  στους συμμετέχοντες ότι 
για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 
και επόμενα του Ν.4412/16, όπως ισχύει. με προθεσμία για την άσκηση δέκα (10) ημέρες . (Αριθμ. 
Απόφασης 22/289/2022).

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ 
ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 107/2021).     

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Α.- Εγκρίνει το από 31-03-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :186075, Β.- Ανακηρύσσει  ως προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω 
διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 
υπ’αριθμ.προσφοράς συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 241922, με μέση έκπτωση 42,51 %, επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς τεκμηριώνεται  κατά τρόπο επαρκή το προτεινόμενο κόστος 
του έργου και  Γ.- Γνωστοποιεί  στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής 
προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/16, 
όπως ισχύει με προθεσμία για την άσκηση δέκα (10) ημέρες. (Αριθμ. Απόφασης 22/290/2022).

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου 
στην Κοινότητα Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Α.- Εγκρίνει το από 16-05-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής Δημοπρασιών, Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότρια την κ.Παπαγεωργίου Ελένη του Σωτηρίου 
(Α.Δ.Τ. Σ 445461),  η οποία  προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια ένδεκα ευρώ (311,00 €) για 
την εν λόγω για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών (12) ετών και  Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο 
Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού εκμίσθωσης.   
(Αριθμ. Απόφασης 22/291/2022).

16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην 
Κοινότητα Κουταλά Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων.          

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Α.- Εγκρίνει το από 16-06-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω δημοπρασία κατέστη άγονη, και  Β.-Την 
επανάληψη της δημοπρασίας οίκοθεν, με τους ίδιους όρους, με την έκδοση περιληπτικής 
διακήρυξης του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 
δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ.12511/04-05-2022 διακήρυξη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. (Αριθμ. Απόφασης 22/292/2022).

17. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 80/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα καθόρισε του όρους διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου (Αριθ. Απόφασης 22/293/2022).

18. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 
παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2022-2023 
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ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΟΠΣ 5029440 προϋπολογισμού μελέτης 
101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7191/14-3-2022).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:   Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 7191/14-3-2022 μελέτης και ορίζει 
την με ηλεκτρονικό ανοιχτό  διαγωνισμό επιλογή αναδόχου  για  την  σύναψη  δημόσιας σύμβασης 
για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ,    Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας 
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,   με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.   
(Αριθμ. Απόφασης 22/294/ 2022). 

19. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2022-2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΟΠΣ 5029440 προϋπολογισμού 
μελέτης 101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7191/14-3-
2022).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε :  Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών για τη σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με Τακτικά Μέλη :1.Άννα Γιαβάση,  
Δομικών Έργων ΔΕ, 2.Αντώνιος Σούκουλης, Διοικητικός ΔΕ, 3. ΠαναγιώταΣανδραβέλη, 
Διοικητικός ΠΕ και Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ,2. 
Φωτεινή Παναγοπούλου, Διοικητικός ΔΕ, 3.Ιωάννης Τσολάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.  
(Αριθμ. Απόφασης 22/295/2022).

20. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας της μετατροπής εισφοράς γης 
σε χρήμα και αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων για τις ιδιοκτησίες  με ΚΑ 
0636002 στο Ο.Τ 791, με ΚΑ 0601006 στα ΟΤ 785 & 789 και με ΚΑ 0601058 στο 777 
του σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου 
του κ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και του ΓΑΪΤΑΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής 
μονάδος για την οφειλόμενη εκ μέρους των κ.κ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
προς το Δήμο Κορινθίων μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 69,78τ.μ. 
έκαστος, με τιμή 120,00€ ανά τ.μ. καθώς και για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων 
επικειμένων των ιδιοκτησιών τους, κατόπιν των με αριθμ. πρωτ. 32648&32646/05.11.2021 αιτήσεών 
τους. (Αριθ. Απόφασης 22/296/2022)

21. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας της μετατροπής εισφοράς γης 
σε χρήμα και αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων για την ιδιοκτησία με ΚΑ 
0601027 στο Ο.Τ 785, του σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' 
Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου της κ. ΖΩΗΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της 
ΕΥΓΝΩΜΙΑΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής 
μονάδος για την οφειλόμενη εκ μέρους της κ. ΖΩΗ ΕΥΔΟΞΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΕΥΓΝΩΜΙΑΣ 
προς το Δήμο Κορινθίων μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 10,43τ.μ., στο 
ποσό των 120,00€ ανά τ.μ. καθώς και την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της 
ιδιοκτησίας της, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 34135/2621/18.11.2021 αιτήσεως του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΔΟΞΙΑΣ, κληρονόμου της ανωτέρω.  (Αριθ. 
Απόφασης 22/297/2022)

22. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας της μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα για την ιδιοκτησία με ΚΑ  0603003 στο Ο.Τ 768 του σχεδίου πόλεως περιοχής 
''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου των κ.κ ΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  του 
Αντώνιου  και ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν αιτήσεως των κ.κ. 
ΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Αντωνίου και ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη για τον καθορισμό τιμής 
μονάδας για την οφειλόμενη εκ μέρους τους προς το Δήμο Κορινθίων μετατροπή εισφοράς γης σε 
χρήμα συνολικής επιφάνειας 8,73 τ.μ. που επιμερίζεται σε 5,24 τμ για την κ. Μήτσου Ειρήνη και 
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3,49 τμ για τον κ. Τσάτσαρη Κων/νο με τιμή 120,00€ ανά τ.μ. για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό 
αριθμό κτηματογράφησης 0603003 στο Ο.Τ. 768 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – 
Δέλτα» της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων (Αριθ. Απόφασης 22/298/2022)

23. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας, δυνάμει αιτήματος αποζημίωσης 
γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Mπαθαρίστρα -  
Δέλτα Κορίνθου του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της 
ΕΥΓΕΝΙΑΣ και της κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε για τον καθορισμό τιμής μονάδας για την 
οφειλόμενη εκ μέρους του Δήμου αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης εμβαδού 92,74τμ για τον 
Βασίλειο Αγγελόπουλο και 92,75τ.μ για την Βασιλική Αγγελοπούλου με την τιμή 120,00€ ανά 
τ.μ. καθώς για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων για την ιδιοκτησία τους με 
αριθμό κτηματογράφησης 0625001 στο Ο.Τ. 834 λόγω ένταξή της στο σχέδιο πόλης της 
περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων (Αριθ. Απόφασης 22/299/2022)

24. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας, δυνάμει αιτήματος αποζημίωσης 
γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Mπαθαρίστρα -  
Δέλτα Κορίνθου του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ και του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη 
απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδος δυνάμει αιτήματος αποζημίωσης γης με 
συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» 
Κορίνθου του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ και του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ διότι το 
αντικείμενο του συμβιβασμού ξεπερνάει το ποσό των 60.000,00€ (Αριθ. Απόφασης 
22/300/2022).

25. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας, δυνάμει αιτήματος αποζημίωσης 
γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Mπαθαρίστρα -  
Δέλτα Κορίνθου της κ. ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής 
μονάδος για την οφειλόμενη από το Δήμο Κορινθίων αποζημίωση λόγω ελλείματος γης εμβαδού 
62,91τ.μ με την τιμή των 120,00€ /τ.μ. καθώς και για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων 
επικειμένων της ιδιοκτησίας της κας ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Κ.Α. 0612064 
στο ΟΤ 813 του σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' της Δημοτικής Κοινότητας 
Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (Αριθ. Απόφασης 22/301/2022) 

26. Ορισμός υπόλογου και έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για 
επέκταση δημοτικού φωτισμού και μετατόπισης δικτύων στο Δήμο Κορινθίων. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την 
πληρωμή δαπανών προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Β- Ορίζει υπόλογη υπάλληλο του Δήμου, την μόνιμη 
υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων κ.Καμτσιώρα Έλλη, 
Μηχανολόγο Μηχανικό κλάδου Π.Ε.,  Γ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής 
ορίζεται σε  29.662,25€ και Δ.-  Η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την  20-
08-2022. (Αριθμ. Απόφασης 22/302/2022)

27. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (με αποχή του κ.Νικόλαου Σταυρέλη) τον ορισμό 
του δικηγόρου Ανδρέα Βαγγόπουλου (Αριθ. Απόφασης 22/303/2022). 
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της Συμβολαιογράφου  
κ.Παπαθεοφάνους Γεωργίας (Αριθμ. Απόφασης 22/304/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του δικηγόρου κ.Τσιχριτζή Μιχαήλ  
(Αριθ. Απόφασης 22/305/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 25-5-2022
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη διοργάνωση της 
30ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων, που θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων της 30ης 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων και εξειδίκευσε πίστωση 
ποσού 746,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2022 (Αριθ. Απόφασης 23/306/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 30-5-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών 
Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 317.837,56 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αποδοχή των όρων της υπ'αριθμ. 5074/16.05.2022 
(ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 
και ΤΑ και την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 317.837,56 ευρώ για την υλοποίηση των δύο 
υποέργων [50] & [51] της ανωτέρω πράξης  (Αριθ. Απόφασης 24/307/2022).

2. Tροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση 
το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό 
ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην από 19-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων (Αριθ. Απόφασης 24/308/2022).

3. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του 
Δήμου Κορινθίων στην 6η ποδηλατάδα που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Σπαθοβουνίου στις 18/6/2022.   

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην 
διοργάνωση της 6ης ποδηλατάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπαθοβουνίου καθώς και την 
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 762,75€ στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και 
στον Κ.Α.: 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» (Αριθμ. 
Απόφασης 24/309/2022).

4. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του Δήμου 
Κορινθίων στη διοργάνωση του Φεστιβάλ του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου 
Άσσου «Η Ρέα» από 8-10 Ιουλίου 2022.      

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε  την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην 
διοργάνωση του τριήμερου πολιτιστικού καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Χορευτικού  και Λαογραφικού 
Συλλόγου Άσσου «Η ΡΕΑ»  που θα πραγματοποιηθεί στις 8,9 και 10 Ιουλίου στο Λιμανάκι του 
Κάτω Άσσου,  καθώς και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 1.860,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% 
που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με Κ.Α.: 
15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» (Αριθμ. Απόφασης 24/310/2022).

5. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του 
Δήμου Κορινθίων σε σεμινάριο σχεδιασμού μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων για ΑμεΑ 
σε Μουσεία και χώρους πολιτισμού στις 21-22.06.2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο σεμινάριο 
σχεδιασμού μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων για ΑμεΑ  σε Μουσεία και χώρους πολιτισμού που 
διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 21 και 22 Ιουνίου 2022 και την εξειδίκευση πίστωσης 
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ποσού 826,26 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό  Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022. 
(Αριθ. Απόφασης 24/311/2022).

6. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του 
Δήμου στην επετειακή εκδήλωση του Κορινθιακού Εργαστηρίου Ιστορίας για τα 200 
χρόνια από την Μάχη στα Δερβενάκια.  

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εν λόγω 
επετειακή εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα 
«Θωμάς Θωμαΐδης» του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 
2.569,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που  θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022 
πίστωση με Κ.Α.: 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». (Αριθμ. Απόφασης 
24/312/2022).

7. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συνδιοργάνωση 
του 18ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου σε συνεργασία με το 
Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας». 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συνδιοργάνωση του 18ου Πανελλήνιου 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί από 22 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου 2022 στο νέο υπαίθριο θέατρο 
Χιλιομοδίου, «Ειρήνη Παππά» καθώς και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 20.686,16€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 
2022 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» (Αριθμ. Απόφασης 
24/313/2022).

8. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για το Ηλεκτρονικό 
Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας, Καταγραφής και Παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών 
και διάδρασης Δήμου Κορινθίων – Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (πλατφόρμα 
Novoville).       

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Α.-Ανακαλεί την υπ’αριθμ.6/65/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 
2022 για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε: α)εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής 
αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων β)σε 
περιβάλλον διαχείρισης/ στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) σε εφαρμογή 
Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» λόγω σύνταξης νέας Μελέτης, σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  και Β.- Εξειδικεύει την πίστωση για την κάλυψη δαπάνης ύψους 
€ 6.820,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, 
προκειμένου ο Δήμος να ανανεώσει τις άδειες χρήσης και πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό 
Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας Καταγραφής και Παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και 
διάδρασης Δήμου Κορινθίων – Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (πλατφόρμα 
Novoville), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Τεχνικής έκθεσης που περιλαμβάνεται 
στην υπ’αριθμ.76/2022 Μελέτη. (Αριθμ. Απόφασης 24/314/2022).

9. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
Υπηρεσιών Πλατή Σπυρίδωνα για συμμετοχή σε Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, 
Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την εταιρεία Forum 
Training το διάστημα 12-15/5/2022 στην Ξάνθη.      

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Εγκρίνει τις εν λόγω δαπάνες ήτοι : της ημερήσιας 
αποζημίωσης, των οδοιπορικών εξόδων και των εξόδων διανυκτέρευσης,  οι οποίες ανέρχονται 
στο συνολικό ποσό των 583,61 €  που θα βαρύνουν την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού 
έτους 2022 με Κ.Α.:00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» ποσού 7.000 €.  (Αριθμ. Απόφασης 24/315/2022).

10. Περί αιτήματος για διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 
ΚΔΚ).
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-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται 
από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 14803/18-5-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθ. 
Απόφασης 24/316/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται 
από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την από 19-5-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 
24/317/2022).

11. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση εκτός των ορίων του Δήμου των οχημάτων 
του Δήμου Κορινθίων, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2940, ΚΗΙ 5515, ΚΗΥ 2219, ΚΗΗ 5452, ΚΗΗ 
5467, ΚΗΗ 2947, ΚΗΙ 5514, ΚΗΗ 2931, ΚΗΗ 2950, ΚΗΙ 5513, ΚΗΗ 5478, ΥΟΧ 1104, στο 
Κ.Δ.Α.Υ., στο Μπολάτι Κορίνθιας του Δήμου Βέλου Βόχας, για το μήνα Ιούνιο 2022 σύμφωνα με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 24/318/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου Κορινθίων του 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Ιούνιο 
2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 24/319/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αριθμ. 16054/24.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ6ΩΛ7-25Θ) 
απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων για την επιβεβλημένη κίνηση εκτός ορίων του Δήμου, του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, με οδηγό τον κ. 
Αρχοντάκο Κωνσταντίνο (ΥΕ1 Κλητήρων- Θυρωρών) την Τετάρτη 25/05/2022 και την Δευτέρα 
30/05/2022 στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, για αυτοψία – έλεγχο 
καταγγελιών.  (Αριθ. Απόφασης 24/320/2022).                                 

12. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα επιχορήγησης 
για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ      

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:   Α.-Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την 
ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67», σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ.42119/15.07.2020 1η τροποποίηση Δημόσιας 
πρόσκλησης Νο 11/2017 του Ο.Α.Ε.Δ., για την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα 
επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες του Δήμου 
Κορινθίων σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου, Β.- Εγκρίνει τις κάτωθι 
αναφερόμενες ειδικότητες ανά Διεύθυνση,  ως εξής: 1. Δ/νση  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
:Τέσσερα άτομα (4) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ –ΣΥΝΟΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, 2. Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας: Τρία άτομα (3) ΥΕ Εργατών Οικοδομικών  Εργασιών,Ένα  άτομο (1 ) 
ΥΕ Βοηθητικών  Σιδηρουργικών Εργασιών,Δυο άτομα  (2) ΥΕ Βοηθητικών  Εργασιών 
Ελαιοχρωματιστών, 3. Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας  Ζωής: Έξι άτομα  (6) ΥΕ Βοηθητικών 
Πρασίνου, 4. Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης –Τμήμα Τουρισμού, Κτηνοτροφίας και Αλιείας:  Δυο άτομα 
ΔΕ  (2)  Διοικητικού.  Γενικό σύνολο Δεκαοκτώ (18) άτομα. Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο 
Κορινθίων κ.Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων για την ολοκλήρωση 
της ως άνω σχετικής διαδικασίας εγγράφων. (Αριθμ. Απόφασης 24/321/2022).                                 

13. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 
και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση των όρων της ανωτέρω 
Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκεια υλοποίησής της (άρθρο 5 της Προγραμματικής 
Σύμβασης) και παρατείνει το χρόνο ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 31-05-2022 
(Αριθ. Απόφασης 24/322/2022).

14. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της αριθ. 3087/2.2.2021 σύμβασης που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21SYMV008083641), με τίτλο “Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Δήμου Κορινθίων” 
μέχρι την 30/9/2022.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 
3087/02.02.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008083641/02-02-2021) σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Α.Ε.» για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας μέχρι την 30-09-2023 χωρίς να τροποποιείται το 
οικονομικό και φυσικό αντικείμενο αυτής  (Αριθ. Απόφασης 24/323/2022).

15. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 720.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 15/2019).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
του έργου μέχρι 16-08-2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθ. 
Απόφασης 24/324/2022). 

16. Περί μη διάλυσης σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α)Συγκροτεί επιτροπή διαπίστωσης θετικών ζημιών 
της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας για την εκτέλεση του εν 
θέματι έργου ως εξής: Τακτικά μέλη: Νικόλαος Κουίνης, Βασιλική Φίλη, Αναστασία Θεοδοσίου- 
Αναπληρωματικά μέλη: Μαρία Παπαφίλη, Ευθύμιος Πέππας, Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, 
β)Παραλαμβάνει τη γνωμοδότηση των πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου για την εν θέματι 
υπόθεση, την οποία διαβιβάζει στην ως άνω επιτροπή. (Αριθ. Απόφασης 24/325/2022).

17. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε α)Εγκρίνει το από 25-5-2022 με αριθμό 1/2022 
πρακτικό της εν θέματι επιτροπής, β)Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης 
της Πράξης ΕΣΠΑ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» έως την 30/09/2023, γ)Εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο Κορινθίων για την υποβολή του αιτήματος Τροποποίησης της ανωτέρω Πράξης (Αριθ. 
Απόφασης 24/326/2022).

18. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 880.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
(αριθμός μελέτης 84/2021) και κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Α.Πνευματικού και 
Χ.Κορδώση) : Εγκρίνει τα α)από 04-02-2022 με αριθμό 1, β)από 03-05-2022 με αριθμό 2 και 
γ)από 18-05-2022 με αριθμό 3 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών του διαγωνισμού  
που έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151424, Ανακηρύσσει ανάδοχο για το 
σύνολο των ειδών του ως άνω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό 
προσφοράς συστήματος ΕΔΗΔΗΣ 266419, και κατακυρώνει σε αυτήν τη Σύμβαση με ποσό 
προσφοράς 706.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., 875.440,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (Αριθ. Απόφασης 
24/327/2022).

19. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2022 
και κατακύρωση δημοπρασίας.  

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε :Α.- Εγκρίνει το από 25-05-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής δημοπρασιών, Β.- Ανακηρύσσει σύμφωνα με τους όρους της  υπ'αριθμ.13510/12-05-
2022 διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων,  ως εξής : 
-Για το α/α 1 τμήμα αιγιαλού – Παραλία Κεγχρεών, την εταιρεία PHASE FLOW FOUNDATION 
I.K.E.  με το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων  ευρώ ( 2.600,00 €) ως μίσθωμα κατ' έτος.
-Για το α/α 2 τμήμα αιγιαλού -Παραλία Αλμυρής, την εταιρεία ALMYRA I.K.E. με το ποσό των 
χιλίων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.370,00 €) ως μίσθωμα  κατ' έτος.
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- Για το α/α 3  τμήμα αιγιαλού -Παραλία Κάτω Άσσου τον κ.ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ  ΑΝΤΩΝΙΟ   με το 
ποσό των  τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε ευρώ, (3.915,00 €) ως μίσθωμα  κατ' έτος,
και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή  
σχετικού συμφωνητικού. (Αριθμ. Απόφασης 24/328/2022).

20. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 
16178/24-5-2022 (ΑΔΑ: 61Ν4ΩΛ7-ΤΡΠ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία 
ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Χρήστος 
Ζαρρής (Αριθ. Απόφασης 24/329/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (απέχοντος του  κ.Σταυρέλη Ν.  από την 
ψηφοφορία του θέματος) :Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, τον δικηγόρο 
Κορίνθου κ.Παναγιώτου Γεώργιο, (Αριθμ. Απόφασης 24/330/2022).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 (03-06-2022) ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 7-6-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:  Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 
239.3.1/25.5.2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων 
δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». Β.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης 
ποσού 59.520,00 ευρώ για την σύνταξη «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων», εξολοκλήρου από 
εξωτερικό συνεργάτη. Γ.- Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ 240.3.1/1.6.2022 Απόφασης Δ.Σ. 
του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» για τη δράση «Σχέδια 
αστικής Προσβασιμότητας – Σ.Α.Π.» Δ.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 
ευρώ για την «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων», 
εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη,  σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς 
Γραφείου Προγραμματισμού (Αριθμ. Απόφασης 26/331/2022).

2. Tροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων 
προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθ. Απόφασης 26/332/2022).

3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε (Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος έδωσε λευκή ψήφο ) 
την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 8/23/2022 
(ΑΔΑ:62Ε7ΟΞΛΜ-ΘΣΖ) συνημμένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού 
Προσώπου.    (Αριθ. Απόφασης 26/333/2022).

4. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του 
Δήμου Κορινθίων στις εκδηλώσεις με τίτλο «ΙΣΤ’ Κορίνθου Παύλεια 2022», που 
διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε :Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στις 
εκδηλώσεις με τίτλο «ΙΣΤ’ Κορίνθου Παύλεια 2022», που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου 
καθώς και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 7.047,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα 
βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με 
Κ.Α.:15/6471.0001 και  τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας. (Αριθμ. Απόφασης 26/334/2022).

5. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του 
Δήμου Κορινθίων στο 7ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Κλένιας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων».      

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο 7ο 
Πολιτιστικό Φεστιβάλ Κλένιας που διοργανώνει ο   Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας «Άγιος 
Παντελεήμων» από 13 Ιουλίου, με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων και χορευτικών 
συγκροτημάτων του Συλλόγου, καθώς  και θεατρικών- χορευτικών ομάδων από περιοχές  εντός 
και εκτός του Νομού Κορινθίας, καθώς και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 3.100,00€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 
πίστωση με Κ.Α.:15/6471.0001 και  τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθμ. Απόφασης 26/335/2022).

6. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων 
Βασίλειου Νανόπουλου για συμμετοχή σε Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, 
Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την εταιρεία Forum 
Training το διάστημα 12-15/5/2022 στην Ξάνθη.           

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακινήσεως 
του Δημάρχου Κορινθίων  κ.Βασιλείου Νανόπουλου  για συμμετοχή σε Επιστημονικό Συνέδριο για 
Αιρετούς, Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την εταιρεία Forum Training στην 
Ξάνθη, το διάστημα από 12 έως 15-05-2022, ήτοι : της ημερήσιας αποζημίωσης, των οδοιπορικών 
εξόδων και των εξόδων διανυκτέρευσης,  από 12 έως 14-05-2022, οι οποίες ανέρχονται στο 
συνολικό ποσό των  494,56  €,  σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθμ. 
Απόφασης 26/336/2022).

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 
650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 26/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου η 
συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 247.386,31€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.   (Αριθ. Απόφασης 
26/337/2022).

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΕΠ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 47/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 
31/08/2022 με αναθεώρηση τιμών (Αριθ. Απόφασης 26/338/2022).

 
9. Έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 

4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του ν.π. «Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής».            

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία: Εγκρίνει την εφαρμογή της παρέκκλισης της 
παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Νομικού 
Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής» του Δήμου Κορινθίων, για αξία του υπό ανάθεση 
τμήματος ποσού 14.285,00€, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 
παρέκκλισης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών (Αριθμ. 
Απόφασης 26/339/2022).
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10. Aνάθεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (υπ΄ αριθ. πρωτ. 
μελέτη 13908/15-5-2022) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: α)εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθ. πρωτ. 13908/15-5-2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων και 
ορίζει την με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με σύμφωνα με τα 
άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια, β)εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για 
τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και ορίζει την αποστολή 
του σε τρεις οικονομικούς φορείς, γ)συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της 
διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους (Αριθ. Απόφασης 26/340/2022).

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022) και ανάθεση της παροχής της 
ανωτέρω υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: α)εγκρίνει το από 26-5-2022 με αριθμό 1 πρακτικό 
της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της 
ανωτέρω υπηρεσίας, β)κηρύσσει άγονο και ματαιώνει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, γ)επανεγκρίνει τα στοιχεία της 
υπ΄ αριθ. 1/2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων και ορίζει την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 παρ. 2(α), δ)εγκρίνει το 
σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ανωτέρω 
υπηρεσίας και ορίζει την αποστολή του σε έναν οικονομικό φορέα, ε)συγκροτεί τριμελή επιτροπή 
αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους (Αριθ. Απόφασης 26/341/2022).

12. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 
προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 
4.032.976,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 99/2021) 
(επαναληπτικός διαγωνισμός).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των 
τευχών δημοπράτησης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 99/2021 μελέτης, όρισε 
την με διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας και καθόρισε του όρους διακήρυξης διενέργειας διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανωτέρω 
προμήθεια (Αριθ. Απόφασης 26/342/2022).

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην 
Κοινότητα Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων και κατακύρωση δημοπρασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Εγκρίνει το από 31-05-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής δημοπρασιών και Ανακηρύσσει πλειοδότρια της ανωτέρω δημοπρασίας την κ.Μαλακού 
Ελένη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 897361), η οποία  προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα εξήντα ευρώ (60,00 
€) για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου, για χρονικό διάστημα δέκα  (10) ετών. 
(Αριθμ. Απόφασης 26/343/2022).

14. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοπρασία μίσθωσης 
αθλητικού χώρου στον οικισμό «Ιωνίας» ή «Συνοικισμού» Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, 
προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αθλητικού χώρου στον οικισμό «Ιωνίας» ή 
«Συνοικισμού» Κορίνθου». Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας, εκδίδεται λεπτομερής 
διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Κορινθίων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής 
προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις. 
(Αριθμ. Απόφασης 26/344/2022).
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15. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που προκύπτει από αίτημα αποζημίωσης βλάβης που 
προκλήθηκε σε οικογενειακό τάφο εξαιτίας πτώσης κλάδου δέντρου (Κωνσταντίνος 
Τσαμαντάς).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν 
αιτήματος του κ. Κωνσταντίνιου Τσμααντά περί αποζημίωσης για υλικές ζημιές που υπέστη ο 
οικογενειακός του τάφος στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου πηγής στη Κόρινθο από πτώση δέντρου και 
καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης του ως άνω αιτούντος στο συνολικό ποσό των 781,92€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α. (Αριθ. Απόφασης 26/345/2022).

16. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων (αγωγή 
Σαράντου Φλέσσα).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε : Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων κατά 
της υπ’αριθμ.Α119/2022 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της 
υπ’αριθμ.καταχώρησης δικογράφου ΑΓ201/29-10-2020 αγωγής του Σαράντου Φλέσσα κατά του 
Δήμου Κορινθίων,  η οποία αφορά σε αποζημίωση για ζημιές που υπέστη το όχημά του λόγω 
πτώσης σε λακκούβα σε οδόστρωμα ευρισκόμενο στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ.17411/30-05-2022 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου 
κ.Παπαβενετίου Αγγελικής επί αυτής. (Αριθμ. Απόφασης 26/346/2022).

17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την κα 
Επιβατινού Παναγιώτα (Αριθ. Απόφασης 26/347/2022) 
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να 
παρέχει νομική υποστήριξη στον πρώην Αντιδήμαρχο Κορινθίων κ. Κωνσταντίνο Παρτσινέβελο 
τον κ. Πίκουλα Παναγιώτη (Αριθ. Απόφασης 26/348/2022) 
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα όρισε πληρεξούσιο δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να 
παρέχει νομική υποστήριξη στον πρώην Αντιδήμαρχο Κορινθίων κ. Δημήτριο Μπάκουλη  τον κ. 
Πίκουλα Παναγιώτη (Αριθ. Απόφασης 26/349/2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 14-6-2022

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του 
ΦΟΔΣΑ για τη δημιουργία δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ και καθορισμός όρων αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: α)εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
με το ΦΟΔΣΑ και καθορίζει του όρους, β)όπως, στην πρόταση που θα υποβληθεί από τον 
ΦΟΔΣΑ, γίνει αναφορά στην αντίστοιχη πρόταση που ο Δήμος Κορινθίων έχει υποβάλλει και έχει 
συνέργεια και συνάφεια με την υπό υποβολή πρότασή του ΦΟΔΣΑ, γ)εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο 
Κορινθίων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και της προγραμματικής σύμβασης, δ)ορίζει 
ένα τακτικό μέλος με το αναπληρωματικό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης (Αριθ. Απόφασης 27/350/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 15-6-2022

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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1. Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη διοργάνωση από το 
Δήμο Κορινθίων του 22ου αγώνα δρόμου «Στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου» την 
26.06.2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων του 
22ου αγώνα δρόμου «Στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου» και την εξειδίκευση πίστωσης στο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (Αριθ. Απόφασης 28/351/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Tροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (με τις μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. 
Πνευματικού Αλέξανδρου, Σταυρέλη Νικόλαου και Κορδώση Χρήστου) να υποβάλει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
28/352/2022).

2. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την διαγραφή των μισθωμάτων καθώς και του 
χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου, που είναι χρεωμένη η εταιρεία KORINTHIAN PALACE 
CATERING AE για το διάστημα από 06.06.2022 έως τις 31.12.2022, λόγω παραίτησης μισθίου, 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20011/09-06-2022  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής 
Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου    (Αριθ. Απόφασης 
28/353/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την διαγραφή των οφειλών από τέλη κατάληψης 
κοινοχρήστου λαϊκών αγορών σύμφωνα με την αριθμ. 18618/03.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Αριθ. Απόφασης 28/354/2022)

3. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία 
Άννα – Συνοικισμός».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο 
«Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – Συνοικισμός», που συνέταξε ο κ. 
Σπυρίδων Μαγγίνας, Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (Αριθ. Απόφασης 28/355/2022).

4. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών 
απορριμμάτων Δ.Ε. Κορίνθου».

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε: ενέκρινε την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών 
απορριμμάτων Δ.Ε. Κορίνθου» (Αριθ. Απόφασης 28/356/2022).

5. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών 
απορριμμάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου».

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε: ενέκρινε την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών 
απορριμμάτων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» (Αριθ. Απόφασης 28/357/2022).

6. Περί ματαίωσης διάλυσης σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 20/2018).

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία α)τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης με 
αριθ. πρωτ. 12508/07-05-2020 μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την 
επωνυμία GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, β)εγκρίνει το από 10-6-2022 
πρακτικό της επιτροπής διαπίστωσης θετικών ζημιών για το ανωτέρω έργο, γ)εγκρίνει την 
αποζημίωση θετικών ζημιών, που προκύπτουν από την υπ΄ αριθ πρωτ. 12508/07-05-2020 
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία 
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GEOGENESIS A.E. για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προς την ανάδοχο εταιρεία, δ)εγκρίνει τη 
ματαίωση διάλυσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12508/07-05-2020 μεταξύ του Δήμου Κορινθίων 
και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. και την αποζημίωση της 
αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. για θετικές ζημιές με το τελικό συνολικό 
ποσό των 555.337,29€, ε)εγκρίνει παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω 
έργου έως και τις 31-10-2023 (Αριθ. Αποφ. 28/358/2022).

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020 προϋπολογισμού μελέτης 
1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 30/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου εργολαβίας της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» (Αριθ. Απόφασης 28/359/2022).

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης  53/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ποσού 314.537,25€ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
28/360/2022).

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 218.314,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 22/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την παράταση του χρόνου της σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση 
του εν θέματι έργου μέχρι και την 1-11-2022 με αναθεώρηση τιμών (Αριθ. Απόφασης 28/361/2022).

10. Aνάθεση υπηρεσιών για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 
36.518,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθ. πρωτ. μελέτης 9550/5-4-2022) με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα: Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 9550/2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων με τίτλο 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 , Β.- Ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(β) και 32Α του Ν. 4412/2016,       
Γ.- Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς,   Δ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή 
αξιολόγησης της εν λόγω διαπραγμάτευσης με τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές αυτών,  Ε.- Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων με Κ.Α.: 
10.6266.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων,  ποσού 
36.518,00 σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 9550/2022 μελέτης του 
Δήμου Κορινθίων (Αριθμ. Απόφασης 28/362/2022).

11. Ανάκληση της με αριθμό 22/294/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ματαίωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 18605/3-6-
2022 διακήρυξης διαγωνισμού και εκ νέου καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΟΠΣ 5029440) (ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο της υπηρεσίας) 
προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 
μελέτης 7191/14-3-2022).

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την Ανάκληση της υπ’αριθμ 22/294/2022 Α.Ο.Ε., την 
ματαίωση της σχετικής  διαγωνιστικής διαδικασίας  και τον επανακαθορισμό όρων διακήρυξης 
διαγωνισμού για την εν λόγω παροχή της υπηρεσίας για τα έτη 2018- 2018-2019. (Αριθμ. 
Απόφασης 28/363/2022).
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12. Ανάκληση της με αριθμό 22/295/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου 
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΟΠΣ 5029440) (ορθή επανάληψη 
ως προς τον τίτλο της υπηρεσίας) προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7191/14-3-2022).

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την Ανάκληση της υπ’αριθμ.22/295/2022 Α.Ο.Ε. και 
συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών με αναπληρωματικά μέλη, για την εν λόγω 
παροχή υπηρεσίας για τα έτη 2018- 2018-2019. (Αριθμ. Απόφασης 28/364/2022).

13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Αργυρού 
Κωνσταντίνας (Αριθμ. Απόφασης 28/365/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Αργυρού 
Κωνσταντίνας (Αριθμ. Απόφασης 28/366/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του δικηγόρο Κορίνθου κ. Παύλο 
Μάρκελλο (Αριθμ. Απόφασης 28/367/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Αγγελική 
Παπαβενετίου (Αριθμ. Απόφασης 28/368/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. 
Αικατερίνη Σούκουλη (Αριθμ. Απόφασης 28/369/2022).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ 30-6-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων 
κ. Δημήτριου Μπίτζιου, στην Αλεξανδρούπολη, από 30/06/2022 έως 02/07/2022, για 
συμμετοχή στην 14η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την εκτός έδρας του Δήμου μετακίνηση του 
Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, κ. Δημήτριου Μπίτζιου για 
εκτέλεση υπηρεσίας προς το συμφέρον του Δήμου, στην Αλεξανδρούπολη από 30/06/2022 έως 
02/07/2022 για συμμετοχή στην 14η Πανελλήνια Σύνοδο ΦοΔΣΑ (Αριθ. Απόφασης 
29/370/2022).

2. Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων επικαιροποίησης φακέλου για τη 
δημοπράτηση των υποέργων της πράξης με τίτλο «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων στον 
τομέα της κινητικότητας Δήμου Κορινθίων» της πρόσκλησης ΑΤ08 στα πλαίσια του 
προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων της 
πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την επικαιροποίηση υποέργων προμηθειών και υπηρεσιών 
πράξεων του προγράμματος «Α. Τρίτσης» και συγκεκριμένα την επικαιροποίηση φακέλου για τη 
δημοπράτηση των υποέργων της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Έξυπνων Συστημάτων στον τομέα 
της κινητικότητας Δήμου Κορινθίων» της πρόσκλησης ΑΤ08 (Αριθ. Απόφασης 29/371/2022).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Tροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων 
προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
σύμφωνα με την από 28-06-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
29/372/2022).

2. Έγκριση της τροποποίησης της με αριθ. 3/5/2022 απόφασης Δ.Σ. του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων περί «Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της 1ης Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Κορινθίων” σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/18/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΠΟΟΚΨΛ-ΩΘΡ) σε ορθή επανάληψη 
συνημμένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου  (Αριθ. 
Απόφασης 29/373/2022).

3. Ανάκληση της με αριθμό 333/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση 
2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Κορινθίων και λήψης νέας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/23/2022 
(ΑΔΑ:62Ε7ΟΞΛΜ-ΘΣΖ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων’ (Αριθ. Απόφασης 29/374/2022).

4. Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. Υ.Σ.40/21-6-2022 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 29/375/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων, σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 20839/23-5-2022 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής 
Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 29/376/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή των χρεών και των αντίστοιχων 
προσαυξήσεων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 21023/15-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθ. Απόφασης 29/377/2022).

5. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, των οχημάτων 
του Δήμου Κορινθίων, στο Μπολάτι Κορίνθιας του Δήμου Βέλου Βόχας, από 01.07.2022 έως και 
τις 31.07.2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Αριθ. Απόφασης 
29/378/2022)
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την κίνηση εκτός των ορίων του Δήμου Κορινθίων του 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5487 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων,) για την μεταφορά 
των υπαλλήλων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κορινθίων, για το μήνα 
Ιούλιο 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  (Αριθ. Απόφασης 29/379/2022)

6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 2004».

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την 
επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ 2004» σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθ. 12/143/2022 (ΑΔΑ: 61ΜΕΩΛ7-Α2Ζ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων 
(Αριθ. Απόφασης 29/380/2022)

7. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την 
επιχορήγηση της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/115/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚ0ΩΛ7-ΡΘ0) 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων. (Αριθ. Απόφασης 29/381/2022)
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8. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη προβολής της κινηματογραφικής ταινίας 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» στα πλαίσια εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 
19-07-2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου πρωταγωνιστεί η κυρία Ειρήνη Παππά στα πλαίσια 
των εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 19.07.2022 και την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 6.262,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» σύμφωνα 
με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. (Αριθ. Απόφασης 29/382/2022)

9. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κορινθίων και αντιπροσωπείας αποτελούμενης 
από δημοτικούς συμβούλους, στελέχη του Δήμου και ιδιώτες για μετάβαση στις 
Συρακούσες Ιταλίας από 1/7/2022 έως 4/7/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την εκτός της έδρας του Δήμου μετακίνηση του 
Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλειου Νανόπουλου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Αντώνιου Κυριαζή, του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Σπυρίδωνα Ζαχαριά, και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού για εκτέλεση 
υπηρεσίας προς το συμφέρον του Δήμου, στις Συρακούσες Ιταλίας από 1/7/2022 έως 4/7/2022 
(Αριθ. Απόφασης 29/383/2022)

10. Ανάθεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα  Α.- Εγκρίνει το από 22-06-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο της εν λόγω διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακυρώνει  την δημόσια σύμβαση της ως 
άνω υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Γ. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 15/6162.0001 και 35/7135.0006 σχετικές πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων.  (Αριθμ. Απόφασης 
29/384/2022).

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού 
μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 38/2022).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: α)εγκρίνει το από 14-6-2022 πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, 
β)απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ», γ)απορρίπτει 
την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δ)ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα 
με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση 30,63% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης (Αριθ. Απόφασης 29/385/2022).

12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
577.981,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 39/2020) και κατακύρωση 
της ανάθεσης.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: α)εγκρίνει το από 02-06-2022 πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας,  
β).ανακηρύσσει ανάδοχο για το σύνολο των ειδών της υπ. αριθμ. 39/2020 μελέτης τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΡΟΠΗ  – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕ IΑ» και κατακυρώνει σε αυτή την εν λόγω δημόσια με ποσό προσφοράς 
301.439,00€ πλέον Φ.Π.Α. (373.784,36€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Αριθ. Απόφασης 
29/386/2022).
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13. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού σε 
παραλίες του Δήμου Κορινθίων.       

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα καθορίζει τoυς όρoυς διακήρυξης ανοικτής, προφορικής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για 
την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε 
τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, για το έτος 2022.    (Αριθμ. Απόφασης 29/387/2022).

14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του δικηγόρο Κορίνθου κ. Θεοφάνη 
Μιχαλόπουλου (Αριθ. Απόφασης 29/388/2022).
-Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. 
Αγγελικής Παπαβενετίου (Αριθ. Απόφασης 29/389/2022).

…………………………………………………………….

Η παρούσα συντάχθηκε με την υπ΄ αριθμό ……………… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 
υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του 
ν. 4735/2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος Νανόπουλος
Δήμαρχος Κορινθίων

  B.- Ορίζει την υποβολή της ως άνω έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Κορινθίων για το πρώτο (α΄) εξάμηνο έτους 2022 από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, 

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 34/462/2022.-

                                                                         Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 8-8-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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