
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  289/2020 
Θέμα 1ο  Η.Δ.: «Δέσμευση για κάλυψη του επιπλέον ποσού (20% του οριστικού –επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της πρότασης «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων») από ιδίους πόρους 
σε περίπτωση ένταξης της πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Β΄ Πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταμείου για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» 
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 32η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο 
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, 
με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 30η  Νοεμβρίου 
2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (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», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 
και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν τα  είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                
            ΑΠΟΝΤΑ 

                     

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Μουρούτσος Γεώργιος   
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Ζώγκος Ανδρέας 
18. Πιέτρης Τιμολέων  
19. Καλλίρης Πελοπίδας 
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
21. Πλατής Σπυρίδων  
22. Τζέκου Παρασκευή 
23. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 

1. Πνευματικός Αλέξανδρος 
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Κορδώσης Χρήστος 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Σπύρου Παναγιώτης 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΑΔΑ: 6ΣΚ7ΩΛ7-ΓΜ6



 
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων  
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική 
επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης,  
 
Για το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Δέσμευση για κάλυψη του επιπλέον ποσού (20% του οριστικού –
επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων») από 
ιδίους πόρους σε περίπτωση ένταξης της πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Β΄ Πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταμείου για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» έχουν αποσταλεί στα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου: α. η με αριθμ. πρωτ. 5984/1-9-2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
β. η αριθμ. 529/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και υποβολή 
πρότασης, γ. η αρ. 39/2020 μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού για δημιουργία έντεκα (11) 
νέων παιδικών χαρών και την αναβάθμιση μιας (1) υφιστάμενης παιδικής χαράς στο Δήμο Κορινθίων, γ. ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της προμήθειας και δ. η από 26-11-2020 εισήγηση του αυτοτελούς γραφείου Προγραμματισμού της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, στην οποία αναλυτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 
 
<<Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών» 
2. Την αριθμ. 5784/1.9.2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2020», σύμφωνα με την οποία το 
συνολικό ποσό ένταξης που δύναται ο Δήμος να αιτηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 206.553,60 ευρώ [που για το μέτρο 2 της 
Πρόσκλησης, στο οποίο ο Δήμος θα υποβάλλει πρόταση, διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2=(200.000+Π)* 0,80, όπου Π = ο μόνιμος 
πληθυσμός του Δήμου].  

Επίσης, το γεγονός ότι το ποσό τελικής ένταξης δεν μπορεί σύμφωνα με την πρόσκληση να υπερβεί το 80% του συνολικού ποσού ένταξης 

που δύναται ο Δήμος να αιτηθεί, δηλαδή να υπερβεί το 80% των 206.553,60 ευρώ. 

3. Την αριθ. 39/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 

χαρών Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 577.981,98 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 371.635,77 ευρώ έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30.7135.0012 

Εισηγείται: 
Α. Την έγκριση της αριθ. 39/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» με 
προϋπολογισμό 577.981,98 ευρώ [εκ των οποίων το ποσό των 371.428,38 ευρώ είναι ήδη εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30.7135.0012 από Πόρους Δήμου]. 
 
Β. Τη Δέσμευση για κάλυψη του επιπλέον ποσού των 41.310,72 ευρώ [20 % του ποσού των 206.553,60 ευρώ, που είναι το συνολικό 
ποσό ένταξης που δύναται ο Δήμος να αιτηθεί] από ιδίους πόρους σε περίπτωση ένταξης της πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο 
πλαίσιο της Β΄ Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 
Αναζωογόνηση».>> 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (23 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ και οι 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. 
Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4. Παπαδημητρίου Σωτήρης, 5. Μπίτζιος 
Δημήτριος, 6. Καρσιώτης Παναγιώτης, 7. Πούρος Γεώργιος, 8. Κεφάλας Σταύρος, 9. Ζώγκος Ανδρέας, 10. Ραντίτσα –
Βασιλάκου Μαρίνα, 11.Σταυρέλης Νικόλαος, 12. Μουρούτσος Γεώργιος, 13. Κονδύλης Μαρίνος, 14. Μανωλάκης 
Δημήτριος, 15. Δόντης Μιχαήλ, 16. Καρασάββας Ιωάννης, 17. Καλλίρης Πελοπίδας, 18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 19. 
Πλατής Σπυρίδων, 20. Πιέτρης Τιμολέων, 21. Τζέκου Παρασκευή, 22. Γκερζελής Ιωάννης και 23. Κυριαζής Αντώνιος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποσταλμένα έγγραφα, την αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (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», τις υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις 
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των καταμετρημένων ψήφων) 

Α. Εγκρίνει την αριθ. 39/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων με τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» με προϋπολογισμό 577.981,98 ευρώ [εκ των οποίων το 
ποσό των 371.428,38 ευρώ είναι ήδη εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30.7135.0012 από Πόρους Δήμου]. 
 

Β. Δεσμεύεται για την κάλυψη του επιπλέον ποσού των 41.310,72 ευρώ [20 % του ποσού των 206.553,60 ευρώ, που είναι το 
συνολικό ποσό ένταξης που δύναται ο Δήμος να αιτηθεί] από ιδίους πόρους σε περίπτωση ένταξης της πρότασης του Δήμου Κορινθίων 
στο πλαίσιο της Β΄ Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 
Αναζωογόνηση».>> 
 

ΑΔΑ: 6ΣΚ7ΩΛ7-ΓΜ6



 
 

 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 289 / 2020 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 01- 12 - 2020 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: 6ΣΚ7ΩΛ7-ΓΜ6


		2020-12-03T10:29:27+0200
	Athens




