
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 50 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-10-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 32574/26-10-2020 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης  

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

ΑΔΑ: 6ΘΨ2ΩΛ7-4Μ3



 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 496η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή 

αιτήματος τροποποίησης πράξης για την παράταση λειτουργίας της δομής υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3244/15-10-

2020 έγγραφο της Μονάδας Β2: Διαχείρισης πράξεων αξόνων 2α, 2β, του ΕΠ 2014-2020 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 και 

την  από 26-10-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος τροποποίησης  πράξης για την παράταση « Λειτουργίας της  
δομής  υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας  του Δήμου Κορινθίων» με συνολικό 
προϋπολογισμό : 528.732,63 
Σχετ: το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3244/15-10-2020 έγγραφο της Μονάδας Β2: Διαχείρισης πράξεων 
αξόνων 2α, 2β, του ΕΠ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.  
 
Αξιότιμοι κύριοι , 
Σας γνωρίζουμε ότι: 

Α. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού προγράμματος « 
Πελοπόννησος » 2014-2020 που επιτρέπει την παράταση και συνέχιση των πράξεων δομών 
υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.3244/15-10-2020 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  Μονάδα Β2 Διαχείρισης πράξεων αξόνων 2α,2β, του ΕΠ 2014-2020 για τον 
λόγο αυτό  και έχοντας υπόψη: 

 1.Την με αρ.πρωτ:3302/26-11-2018 απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα έγκριση  
1ης  τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης « Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στον Δήμο Κορινθίων » με κωδικό 
ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020  
2. Την με αρ. πρωτ.42068/30-11-2018  με θέμα:  1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια 
μέσα του Υποέργου  «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 
του Δήμου Κορινθίων» της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας– Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000978 
του Ε.Π. « Πελοπόννησος 2014 -2020 ». 
Εισηγούμαστε : 
   
Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης για την παράταση Λειτουργίας της Δομής 
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας στον Δήμο Κορινθίων έως 30-9-2023  σύμφωνα με  : 

 Την με αρ.πρωτ3302/26-11-2018 απόφαση ένταξης  του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
με θέμα :  Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων 
Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στον Δήμο Κορινθίων » με κωδικό ΟΠΣ 5000978   και τον  
εγκεκριμένο προϋπολογισμό για την Λειτουργία της δομής   ήταν  319.078,00 για την 
χρονική περίοδο 1-12-2015 έως 30-11-2020 , 

 Το τρέχων πρόγραμμα  μετά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης 
ολοκληρώνεται στις 30-9-2023  και η έναρξη της  παράτασης  34 μηνών  ξεκινά 
την  1η Δεκεμβρίου 2020  με  συνολικό  προϋπολογισμό:  528.732,63 

 
Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως η οικονομική επιτροπή αποφασίσει : 

1. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020  και την  υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ  για την 
παράταση «Λειτουργίας της δομής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο 
Κορινθίων σε τοπικό επίπεδο στον Δήμο κορινθίων με κωδικό ΟΠΣ  5000978 και την 
ενίσχυση λειτουργίας  της δομής με μία (1)  επιπλέον θέση  με την ειδικότητα  ΠΕ 
Νομικών με σύνολο προϋπολογισμού : 528.732,63 

ΑΔΑ: 6ΘΨ2ΩΛ7-4Μ3



 

2. Την έγκριση τροποποίησης  του Σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια  Μέσα (ΑΥΙΜ)  
  

3. Την παράταση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού τριών (3) στελεχών για την 
Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας  
 

4. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Κορινθίων για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης πράξης για την 

παράταση λειτουργίας της δομής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Κορινθίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και το υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 3244/15-10-2020 έγγραφο της Μονάδας Β2: Διαχείρισης πράξεων αξόνων 2α, 2β, 

του ΕΠ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 2014-2020.  

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την από 26-10-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3244/15-10-2020 έγγραφο της Μονάδας Β2: Διαχείρισης 

πράξεων αξόνων 2α, 2β, του ΕΠ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης για την παράταση Λειτουργίας της Δομής 

Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας στον Δήμο Κορινθίων έως 30-9-2023  σύμφωνα με: 

 Την με αριθ. πρωτ. 3302/26-11-2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με θέμα: «Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στον Δήμο Κορινθίων» με κωδικό 

ΟΠΣ 5000978 και τον  εγκεκριμένο προϋπολογισμό για την λειτουργία της δομής, που 

ήταν  319.078,00€ για την χρονική περίοδο 1-12-2015 έως 30-11-2020, 

 Το τρέχων πρόγραμμα μετά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης 

ολοκληρώνεται στις 30-9-2023 και η έναρξη της παράτασης  τριάντα τεσσάρων 

(34) μηνών ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2020 με συνολικό προϋπολογισμό  

528.732,63€. 

  Β.- Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 και την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ για την παράταση 

«Λειτουργίας της δομής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Κορινθίων σε τοπικό 

επίπεδο στον Δήμο Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 και την ενίσχυση λειτουργίας της 

δομής με μία (1) επιπλέον θέση με την ειδικότητα ΠΕ Νομικών με σύνολο προϋπολογισμού 

528.732,63€. 

ΑΔΑ: 6ΘΨ2ΩΛ7-4Μ3



 

 

  Γ.- Την έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ). 

  Δ.- Την παράταση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού τριών (3) στελεχών για την 

Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας. 

  Ε.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/496/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-10-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΘΨ2ΩΛ7-4Μ3
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