
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-11-2020 

 

    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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-

Δημόσιες Υπηρεσίες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 

Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και 

από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 36300/26-11-2020 

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 ως άνω πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για 

χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ»», 

διότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την εν θέματι χρηματοδότηση εκπνέει εντός των 

επόμενων ημερών, συνεπώς η απόφαση για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου 

Κορινθίων πρέπει να ληφθεί άμεσα. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 580η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης «Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για 

χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία 

ΔΥΕΚ»» αναφέρει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’/11-3-

2020) «Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής» «…2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής: «κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων 

εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων 

έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου 

φορέα».  Εν συνεχεία θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 

47/2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων με τίτλο “Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ” 

προϋπολογισμού 150.000,00€, την οικοδομική άδεια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, το 

απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, τη δήλωση 

ένταξης Ν. 4178/2013 για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου και το σχέδιο πρότασης χρηματοδότησης 

και υλοποίησης του έργου “Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ” προς το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου – Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, το οποίο έχει 

ως εξής:   

 

Θέμα: Πρόταση χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου “Αναβάθμιση σχολικών 
κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ”  
Σχετ.: 1)αρ. πρ. 5023/10-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.  
         2)ΚΥΑ 107230/Δ1/29-08-2020 (ΦΕΚ 3605/2020). 
         3)3999/2020 – ΦΕΚ 1811/Β/12-05-2020 
        4)αρ. 47/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
        5)αρ. πρ. 81901/Δ1/29-06-2020 
 
 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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Κατόπιν του αρ. 2 & 3 σχετικών, αναφορικά με την χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου με 
τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΕΚ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 
150.000,00€. 
Το εν λόγω έργο, προβλέπεται να υλοποιηθεί στην περιοχή της Κορίνθου, και συγκεκριμένα στο 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου που εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών Α-βάθμιας 
εκπαίδευσης της Δομής και βρίσκεται πλησίον της μονάδας φιλοξενίας Κορίνθου (Στρατόπεδο 
Καλογερογιαννάκη). 
Το έργο, “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΕΚ”, προϋπολογισμού 
150.000,00€ προκύπτει από τον συνημμένο φάκελο και έχει ορίζοντα υλοποίησης έξι (6) μήνες από 
την συμβασιοποίησή του. 
Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια σχετικής μας επικοινωνίας, κατατίθεται το παρόν αίτημα 
χρηματοδότησης, για την υλοποίηση του έργου, το οποίο αποσκοπεί τόσο στην στήριξη των 
κατοίκων της περιοχής πλησίον του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, όσο και στην βελτίωση 
λειτουργία της μονάδας φιλοξενίας των μεταναστών της περιοχής μας.. 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και 

υλοποίησης του έργου “Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για την λειτουργία ΔΥΕΚ” που αφορά στο 

8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε 

όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ως άνω σχέδιο πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την 

αριθ. 47/2020 μελέτης του Δήμου Κορινθίων. 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος, 

Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά.   

     

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 47/2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων με 

τίτλο “Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ” προϋπολογισμού 150.000,00€, την 

οικοδομική άδεια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, το απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα 

ανάρτησης για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, τη δήλωση ένταξης Ν. 4178/2013 για το 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου και το σχέδιο πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου 

“Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ” προς το Υπουργείο Μετανάστευση και 

Ασύλου – Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως 

ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

      
Α.- Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου “Αναβάθμιση σχολικών 

κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΚ”, που αφορά στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, προς το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων 

Φορέων. 

Δ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, 
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σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο 

ως άνω σχέδιο πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 

την αριθ. 47/2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/580/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 1-12-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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