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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 22/27.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  157/2020

ΘΕΜΑ 4ο ΗΔ: «Τροποποίηση της αριθμ. 569/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκριση υποβολής πρότα-
σης με τίτλο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μο-
νάδες”   στο πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον ΄Αξονα  προτεραιότητας  “Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και
Δραστηριότητες των Δήμων”» 

Στην Κόρινθο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα την  27η  του μηνός Αυγούστου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το
Ν. 4555/2018 άρθρο 74,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ.  24405/21-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018  κάθε έναν
των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Κόλλια Κωνσταντίνα
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

11. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23ου ΘΗΔ

12. Μπουρσέ Ηλίας, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

13. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
14. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ 

15. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ

16. Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον του 20ου ΘΗΔ

17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Δόντης Μιχαήλ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καρασάββας Ιωάννης
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε στο τέλος του 28ου ΘΗΔ

23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ 
24. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 39ου ΘΗΔ

25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Γκερζελής Ιωάννης 
29. Τζέκου Παρασκευή

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
3. Λαμπρινός Παναγιώτης 
4. Καλλίρης Πελοπίδας

       

ΑΔΑ: ΩΡΚΥΩΛ7-ΒΓΓ



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (5) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
Η κα Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Πρόεδρος Κοινότητας Κορίνθου δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω
πρόσκληση.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος - Εξαμιλίων
2. Κελάμης Δημήτριος –Περιγιαλίου
3. Κίννας Νικόλαος - Ξυλοκέριζας
4. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
5. Πούλος Ανδρέας –Λεχαίου

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος,  αφού  διαπίστωσε  απαρτία,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  για  το
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 569/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί
έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ
σε σχολικές μονάδες”   στο πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον ΄Αξονα  προτεραιότητας  “Κοινωνικές και Πολιτιστικές
υποδομές  και Δραστηριότητες  των Δήμων”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ.  πρωτ.
24462/24-08-2020  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Γραφείου  Προγραμματισμού  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Θέμα: «Εισήγηση Τροποποίησης της αριθμ. 35/569/2019 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κορινθίων».
Σχετ.: Η αριθμ. 35/569/2019 ΑΔΣ Δήμου Κορινθίων με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο Κατασκευή ραμπών για
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,

έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθ. 30070/02-9-2019 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Ν8ΝΩΛ7-ΘΟΔ), «Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών

Υπηρεσιών»
2. Την υπ΄ αριθ. 29878/18.04.2019 πρόσκληση IX του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Κατασκευή ραμπών

και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες 
3. Την υπ΄ αριθ. 35/569/2019 προηγούμενη ΑΔΣ Δήμου Κορινθίων
4. Την υπ΄ αριθ. 47597/31.12.2019 Αίτηση του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης «Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μο-
νάδες του Δήμου Κορινθίων»

5. Το από 12.08.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο και κατόπιν της εξέτασης του αιτή-
ματος του Δήμου για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ σε σχολικά κτίρια,
επισημάνθηκε ότι στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΧ , θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και ο ΦΠΑ , ο οποίος όμως δεν
περιλαμβάνεται στο ποσό των €500,00 που ορίζεται ως ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε μία σχολική μο-
νάδα και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπολογιστεί επιπλέον στο αίτημα χρηματοδότησης και να αποσταλεί τροπο-
ποιημένο Τεχνικό Δελτίο και Τροποποιημένη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας αξιολόγησης του αιτήματος.

Εισηγείται:
Την τροποποίηση της προηγούμενης υπ΄ αριθ. 35/569/2019 Α.Δ.Σ. ως προς τα ακόλουθα σημεία:
(α) τη διόρθωση του τίτλου της πρότασης από :
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» σε:
«Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων»

(β) στην προ τελευταία παράγραφο να διορθωθεί το ποσό που θα καλύψει με ίδιους πόρους ο Δήμος Κορινθίων από
«€11.480,76» σε «€10.400,76» .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) Την αριθμ. πρωτ. 24462/24-8-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείού Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, 
2) Την  36/569/2019 προηγούμενη απόφασή του 
και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αριθμ. 36/569/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα ακόλουθα σημεία:
Α) διορθώνει  τον τίτλο της πρότασης από: 
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ  σε σχολικές μονάδες» σε:
«Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων».
Β) διορθώνει την προ τελευταία παραγράφο ως προς το ποσό που θα καλύψει με ιδίους πόρους ο Δήμος Κορινθίων από
11.480,76€  σε  10.400,76€.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22   / 157 / 2020

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 09 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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