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Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 6-9-2022 

 

        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 6η Σεπτεμβρίου 2022, 

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

πρωτ. 37420/2-9-2022 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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο, συνδέθηκε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).   

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 532η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ματαίωση 

διαδικασίας δημοπρασίας μίσθωσης αθλητικού χώρου στον οικισμό «Ιωνίας» ή 

«Συνοικισμού» Κορίνθου από το Δήμο Κορινθίων, λόγω έλλειψης κατάθεσης αιτήσεων 

συμμετοχής ενδιαφερομένων στη σχετική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δύο 

άγονες διαδικασίες)», υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 7/75/2022 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναγκαιότητας μίσθωσης από το Δήμο Κορινθίων αθλητικού χώρου 

στον οικισμό «ΙΩΝΙΑΣ» ή Συνοικισμού Κορίνθου και την αριθμ. 26/344/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης φανερής, προφορικής, μειοδοτικής 

δημοπρασίας για την μίσθωση αθλητικού χώρου στον οικισμό «Ιωνίας» ή «Συνοικισμού» Κορίνθου 

από το Δήμο Κορινθίων με σκοπό την ανάληψη της αποκλειστικής διαχείρισης του χώρου και τη 

διάθεσή του στις ποδοσφαιρικές ομάδες τόσο του οικισμού όσο και της ευρύτερης περιοχής για 

προπονήσεις αλλά και για άλλες αθλητικές δραστηριότητες που θα επιτρέπονται στο χώρο αυτό.  

Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ .πρωτ. 

20412/10-06-2022 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντας διαγωνισμού, με την οποία καλούνταν οι 

ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της ήτοι 

έως και τις 01-07-2022. Η εν λόγω διακήρυξη καθώς και η υπ. αριθμ. πρωτ. 20414/10-06-2022 

περίληψη αυτής, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων. 

Μέχρι και την 01-07-2022 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης – προσφοράς δεν 

κατατέθηκε στο Δήμο καμία αίτηση- προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω 

μίσθωση, και ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη του, τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ. αριθμ. 

20412/10-06-2022 αναλυτικής διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 270/81, 

γνωστοποιεί με την υπ. αριθμ. 27097/13-07-2022 ανακοίνωσή του, την επανάληψη της 

δημοπρασίας για την μίσθωση του εν λόγω αθλητικού χώρου και τάσσεται νέα προθεσμία για την 

υποβολή αιτήσεων – προσφορών για την εν λόγω μίσθωση η 25-07-2022. Η ανωτέρω ανακοίνωση 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Κορινθίων. 

Επειδή μέχρι και την νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος - προσφορών, δεν 

υποβλήθηκε καμία αίτηση-προσφορά, ο Πρόεδρος προτείνει την ματαίωση της φανερής, προφορικής, 

μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αθλητικού χώρου στον οικισμό «Ιωνίας» ή «Συνοικισμού» 

Κορίνθου. 
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Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπόψη 

την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 26/344/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 

αριθμ. 20412/10-06-2022 αναλυτική διακήρυξη, την αριθμ. 27097/13-07-2022 ανακοίνωση 

επανάληψης της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81 

όπως ισχύουν και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την ματαίωση της φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση 

αθλητικού χώρου στον οικισμό «Ιωνίας» ή «Συνοικισμού» Κορίνθου από το Δήμο Κορινθίων, με 

σκοπό την ανάληψη της αποκλειστικής διαχείρισης του χώρου και τη διάθεσή του στις ποδοσφαιρικές 

ομάδες τόσο του οικισμού όσο και της ευρύτερης περιοχής για προπονήσεις αλλά και για άλλες 

αθλητικές δραστηριότητες που θα επιτρέπονται στο χώρο αυτό, λόγω έλλειψης κατάθεσης αιτήσεων 

συμμετοχής ενδιαφερομένων στη σχετική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δύο άγονες 

διαδικασίες) όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/532/2022.- 

                                                                Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 26-09-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΔΥ4ΩΛ7-ΞΔ3


		2022-09-26T13:06:41+0300
	Athens




