
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 60 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-12-2020 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'  

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 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 τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα τηv 29η Δεκεμβρίου 

2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' 

αριθ. 39402/24-12-2020 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. 

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 μέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) 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)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς 

Βασίλειος. 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 639η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

Χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την 

«Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ»» αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Ν. 

4722/20 (ΦΕΚ 177 Α/15-9-2020), άρθρο 2 «Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα 

για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς 

και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 

9ης Αυγούστου 2020» (ΦΕΚ Α' 161), ΜΕΡΟΣ Β' «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», άρθρο έκτο «Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α' και β' βαθμού» 

«1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε 

αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής εντός 

δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, 

επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν 

ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση 

του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση 

του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και 

δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της 

Οικονομικής Επιτροπής.2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.» 

  Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 15480/17-12-2020 διαπιστωτική 

απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου περί έγκρισης χρηματοδότησης 

προτεινόμενου έργου Δήμου Κορινθίων και την υπ' αριθμ. πρωτ. 38947/21-12-2020 σχετική  

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία  έχει ως εξής: 

 

Θέμα: «Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την 
«Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ» 
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Σχετ.: Η αριθ. 15480/17.12.2020 Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα 
«Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Κορινθίων» 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών». 
2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4735/20 (Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 
3. Το ν. 4662/2020 (Α΄ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», 
Άρθρο 196 [ Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες 
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων ]. 
4. Την αριθ. 3999/12.5.2020 (Β΄1811) ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων 
χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της 
διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας 
εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και 
κάθε άλλου σχετικού θέματος». 
5. Την αριθ. 15480/17.12.2020 Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα 
«Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Κορινθίων», 
ύψους χρηματοδότησης 100.000,00 ευρώ. 
6. Την αριθ. 47/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο 
«Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ . 

 
Εισηγείται: 
Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργου με τίτλο 
«Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης 
Β. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους ως 
ακολούθως : 
Β1. 
Εγγραφή του ποσού των 100.000,00 ευρώ  [Πηγή Χρηματοδότησης ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ] σε 
Κ.Α. Εσόδου 1329.00ΧΧ (Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα) & 
Β2.  
Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 15/7331.00ΧΧ του προϋπολογισμού με τίτλο «Αναβάθμιση 
σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ» και ποσό 100.000,00 ευρώ  [Πηγή Χρηματοδότησης 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ] 
 
Β.3  
Ένταξη του νέου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη 
λειτουργία ΔΥΕΠ» και 100.000,00 ευρώ  [Πηγή Χρηματοδότησης ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ] 
Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 
2021 του υπόλοιπου ποσού των 50.000,00 € για την υλοποίηση του έργου  «Αναβάθμιση σχολικών 
κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ»  
 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1329-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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       Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρει πως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα 

πρέπει να αποδεχθεί την ως άνω αναφερόμενη χρηματοδότηση, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση 

της αρμόδιας υπηρεσίας. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, ρωτά, μεταξύ άλλων, αν η χρηματοδότηση αφορά στο 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου. 

  Ο Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, απαντά πως η χρηματοδότηση αφορά στο 8ο Δημοτικό Σχολείο 

Κορίνθου. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θα πρέπει να ενταχθεί στο έργο, 

που θα γίνει για την αναβάθμιση του κτιρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, και η επισκευή 

των τουαλετών του 1ου ορόφου του εν λόγω κτιρίου. 

     

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

του Προέδρου, την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 15480/17-12-2020 διαπιστωτική απόφαση του 

Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019, όπως ισχύει, τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 

24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020) και 

κυρώθηκε με τον Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177 Α/15-9-2020), του άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161/Α'/22-08-

2020), που κυρώθηκε με τον Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177 Α/15-9-2020), του άρθρου 87 του ν. 4483/17, 

του άρθρου 196 του Ν. 4662/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

      

  Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 100.000,00€ για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Αναβάθμιση 

σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην αριθμ. 38947/21-12-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς 

Γραφείου Προγραμματισμού και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στο 

ιστορικό της παρούσης. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/639/2020.- 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-12-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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